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Lietuvos laikomo ka* 
ro stovio Lenkai il
giau nebepakęsią

Jei Tautu Sąjunga nepriversian- 
ti Lietuvą taikytis, Lenkija 
mobilizuosianti armiją

VARSA VA, gruod. 2. — Pra
nešime spaudai maršalas Pil
sudskis šiandie vėl atkartojo 
tą, ką pirmiau buvo pasakęs už
sienio ministeris Zaleskis, bū
tent, kad Lenkija ilgiau nebe- 
pakęsianti karo stovio su ak
linai uždarytomis sienomis [su 
Lietuva.]

Lenkija neardysianti taikos, 
liet jeigu Tautų Sąjungos tary
ba neišspręsianti ginčo, tai jis, 
Pilsudskis, pasiryžęs dabartinei 
dalykų padėčiai padaryti galą, 
truks ar luš. Bet jeigu Lenki
jai ir teksią pavartoti jėgą, 
tai tas dar nereiškią, kad tuo 
ji kėsintųs prieš Lietuvos ne
priklausomybę ir jos teritorijų 
visumą.

Del Lietuvos ministerio Bcr- 
line padaryto pareiškimo, kadi 
teritorinis ginčas su Lenkija 
galis būt diskusuojamas tik 
dalyvaujant Rusijai, Lenkai at 
sako, kad čia nė kokio teritori
nio klausimo nesą, ir kad Ru
sija, šiaip ar taip, negalinti 
tose diskusijose dalyvauti, ei
nant Rygos sutarties .‘Lčiuoju 
straipsniu. Klausimą apie karo 
padėtį pakėlę patys lietuviai, 
savo skundą, kad Lenkai grū
moja agresingais žygiais, rem
dami pakto 11-tu straipsniu.

Pilsudskis nesitiki prieiti tie
sioginiu budu prie sutarimo su 
Voldemaru, bet jis mano, kad 
jam pavyksią prikalbinti Tautų 
Sąjungos tarybą, kad ji prives
tų Lietuvą atsteigti normalius 
santykius su Lenkija.

Vokiečiai godžiai seka 
Lietuvos-Lenkijos 

kovą
BERLINAS, gruod. 2. —Su

sinervinimas dėl kalbų apie ka
rą larp Lietuvos ir Lenkijos 
dabar Perline sumažėjo, te- 
čiau Vokietija stropiai seka to
lesnį dalykų rutulojimąsi. Kai 
kurie Berlino laikraščiai Pil
sudskio pareiškime mato, kad 
jei Tautų Sąjungos taryba gin
čo su Lietuva neišspręs Lenki
jos naudai, lenkų diktatorius 
Įsakysiąs mobilizuoti kariuome
nę. Tokiu atveju Lietuva butų 
priversta kapituliuoti, ir tuo 
budu Lenkija paimtų savo kon- 
trolėn Klaipėdą.

į Lenkijos-Lietuvos konflik
tą žiūrima kaip į daug didesnį 
nei vietos dalyką. Į jį žiūrima 
kaip j pasaulinės politikos da
lį, supintą su daug didesniai? 
interesais, ne kad Lietuvos 
pripažinimas Lenkijai Vilniaus.

Moteriškė — Austrijos 
senato pirmininkas

VIENA, Austrija, gruod. 2. 
— Austrijos senato pirmininku 
tapo išrinkta ponia Olga Rudel- 
Zeynek. Tai dar pirma pasauly 
moteriškė, kuri užims tokią 
aukštą ir garbingą vietą.

MEKSIKOS MIESTAS, gruod. 
2. — Prezidentas Calles su 
Jungt. Valstybių ambasadorium 
Morrow išvyko traukiniu Mek
sikos apžiūrėti. Kelionėje jie 
su bus apie savaitę laiko.

Voldemaro laukianti 
sunki kova

Didžiulės valstybės neturinčios 
didelės simpatijos Lietuvai 
ginče su Lenkais

KAUNAS, gruod. 2. —Minis
terio pirmininko Voldemaro 
programas, kurį jis išsivežė į 
Genevą ginti Tautų Sąjungos 
taryboje Lietuvos bylą prieš 
Lenkus, pasilieka jo paties pa
slaptis.

Kad jam teks sunkiai kovoti 
ir grumtis, tai aišku, iš dalies 
atsižvelgiant dar ir į tai, kad 
kitos didžiulės valstybės, kaip 
sako, Lietuvai nedidžiausios 
turi simpatijos.

Bistras irgi Genevoje
Leonas Bistras, buvęs minis

teris pirmininkas ir krikščionių 
demokratų lyderis, kurs yra 
/ienas vyriausių Voldemaro
oponentų, taipjau keliauja į 
Genevą kaip savo partijos ob- 
servatorius.

Ten busiąs ir Plečkaitis

Girdėt taip pilt, kad Genevo- 
e pasirodysiąs ir Jeronimas 
^kukaitis, Lietuvos pabėgėlių, 
Voldemaro diktatūros priešinin
kų, vadas, kuris, progai pasi
taikius, bandysiąs Voldemarui 
kišti koją.

Voldemarui išvykus į Gene
vą, Lietuvos užsienio reikalus 
’aikinai ves Br. Balutis.
Voldemaro telegrama T. Są

jungai
Prieš išvažiavimą į Genevą 

ministeris pirmininkas Volde
maras pasiuntė Tautų Sąjungos 
sekretoriui Drummondui tele
gramą, kuria jis nugina Lenkų 
premjero Pilsudskio pranešimą, 
buk Lietuva pradėjus mobili-j 
žavimą kariuomenės. Voldema
ras pareiškia, kad jokios mobili
zacijos nebuvę, nesą ir nebusią. 
Jis taipjau nuneigia, buk Lie
tuvos ministerių kabinetas nu
taręs neatnaujinti diplomatinių 
santykių su Lenkija, jei Vil
nas nebusiąs grąžintas Lietu
vai.

šaudymai demarka
cijos linijoje

KAUNAS, gruod. 2. — Opo
zicijos [valstiečių liaudininkų] 
laikraštis “Lietuvos žinios’’ ga
vo žinių, kad ketvirtadienio nak
tį buvę girdėt šaudymų netoli 
nuo Varėnos geležinkelio sto
ties, beveik pusiaukely ' tarp 
Vilniaus ir Gardino demarkaci
jos linijoje. Lenkai pasiuntę ten 
daugiau kariuomenės.

IŠLEIDO ĮSAKYMĄ AREŠ
TUOTI PLEČKAITĮ

Karo vyriausybė šiandie iš
leido įsakymą areštuoti buvusį 
Seimo atstovą Plečkaitį, kalti
namą, kad jis, su lenkų pagal
ba, koncentravęs Vilniuje Lie
tuvos emigrantus tikslu pada
ryti sukilimą prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią.

Pašalino Madrido burmistrą
MADRIDAS, Ispanija, gruo

džio 2. — Ispanų sostinės bur
mistras Menor Semprun tapo 
pašalintas iš vietos ir atiduoda
mas į teismo rankas. Jį kaltina 
dėl neteisėtų darbų einant 'bur
mistro pareigas.

Paruošiamoji ginklų 
konferencija

Vokietija prisiminė reikalą da
ryti Versalės traktato revi
ziją

GENEVĄ, Šveicarija, gruod. 
2. — Vokietija žengė pirmą 
žingsnį kampanijoj) už Versa
lės traktato reviziją.

Kalbėdamas šiandie paruošia
mos nusiginklavimo konferenci
jos sesijoj, Vokietijos delega
tas grafas von Bemstorff pa
reiškė, kad svarstant priemo
nes tarptautinei taikai patik
rinti tarptautinio saugumo su
stiprinimu, turį būt dedama 
svarbos Tautų Sąjungos kon
vencijos 19-tam straipsniui.

šiuo straipsniu numatyta re
vizija sutarčių, kurios šiuo ar 
tuo budu galėtų grėsti pavoju
mi pasaulio taikai.

Nors Vokiečių delegatas ne
suminėjo nė jokios ypatingos 
sutarties, konferencijos delega
tai tuojau suprato, kad gr. 
Bernstorff turi omenėj Versa
lės sutartį.

Komisija išsiskirstė

Paruošiamoji nusiginklavimo 
komisija, posėdžiavus nuo pra
eito trečiadienio, išsiskirsto. 
Kitą savo susirinkimą ji laikys 
veikiausiai apie vasario 20.

Admirolas Ęerrte ir Samion 
Pngačov, sovietų generalinio 
štabo viršininko asistentas, da
lyvavę kaip sovietų delegacijos 
i nusiginklavimo konferenciją 
ekspertai, išvyko į Maskvą. 
Girdėt, nors girdas nepatvir
tintas, — kad Berline jie susi
tiksią su Lietuvos delegacija, 
keliaujančia į Genevą ginti 
Tautų Sąjungos taryboje savo 
bvla su Lenkais. V V

Voldemaras konferuos 
su Vokiečiais

BERLINAS, gruod. 2. — Lie
tuvos premjeras Voldemaras 
pakeliui į Genevą rytoj [šian
die] sustos Berline ir turės pa
sikalbėjimą su užsienio depar
tamento sekretoriumi Schuber- 
tu. Lietuvos diktatorius buvo 
prašęs interviu su Stresmannu, 
bet Vokiečių užsienio ministe
ris dabar yra Nuernberge Vo
kiečių liaudies partijos konfe
rencijoje, iš kur jis tiesiai va
žiuos į Genevą.

Berlinas vis dar susirūpinęs 
Lenkų-Lietuvių konfliktu. Var
šuvos diplomatai bando atkal
bėti Pilsudskį nuo dalyvavimo 
Genevos mitinge, bijodami, kad 
savo smarkumu ir nesuvaldo
mu upu jis gali tik apsunkinti 
išlyginimą ginčų su Lietuva.

Lenkai norį Rytų Prūsų

Vokiečių laikraštis Kreuz 
Zeitung sako:

“Rusija savo notoj Varšavai 
pareiškė, kad ji jokiu budu ne
leis Lietuvos nepriklausomybės 
paliesti. Vokietija yra toje pa
čioj pozicijoj, kaip ir Rusija. 
Lenkija nori Lietuvos žemės 
tik tam, kad paskui galėtų iš 
visų pusių spausti Vokiečių Ry
tų Prusus ir pagaliau juos pa
sigrobti. Lenkai prisipažįsta, 
kad jie nori Rytų Prusus in
korporuoti į Lenkų valstybę.“ >

0TTAWA, Ont., gruod. 2. ■— 
Krašto apsaugos departamento 
pranešimu, fiskaliais J926 me
tais Kanada išleido savo milici
jai ir aviacijai $13,400;420.

I Atlantic atui Pacific Piloto)

Sir Alau Cobham su savo žmona ir vaikučiu Geoffrey 
Alan. Cobham su savo žmona skrenda iš Anglijos j Afriką* 
bandydami padaryti 20,000 mylių kelionę aeroplanu.

Nacionalistai muša 
Pekino armijas

PEKINAS, Kinai, gruod. 2.— 
Praneša, kad apie Tsingvačeną, 
šiauriniame Hdnane, eina smar
kus mūšiai tarp šiaurės Kinų 
armijų ir Kinų nacionalistų jė
gų. šiauriečiai esą mušami.

Kinai ieikalauja panaikinti sve
timšalių radio stotis

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
2. — Nankino nacionalistų val
džia įteikė Jungtinių Valsty
bių, Anglijos ir Francijos kon
sulams oficialų protestą, reika
laudama tuojau pašalinti sve
timšalių kontroliuojamas radio 
stotis Kinų teritorijoje, išski
riant tik tokias stotis, kurias 
tiesioginiai operuoja svetimų 
valstybių konsulatai. Nacionali
stų valdžia nori, kad konsulatų 
radio stotys butų vartojamos 
išimtinai oficialiems reikalams.

Bratiano diktatoriaus 
dar kuri laiką

BUOH AiRESTAS, Rumanija, 
gruod. 2. —Girdėt, kad regen- 
tura pilnai pritarus premjero 
Vintilos Bratiano atsisakymui 
paleisti parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus. Tuo budu 
Bratiano režimas patikrintas 
dar keliems mėnesiams.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Gali būt sniego, bent apie 
vakarą; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis Žiemių 
ir žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 18° ir 27° F.

šiandie saulė teka 7:00, lei
džiasi 4:20. Menuo leidžiasi 
12:31 ryto.

Kiny banditai puolė 
Britų garlaivį

HONKONGAS, Kinai, gruod. 
2. — Pranešimas iš Hankovo 
sako, kad kiniečių ' banditai 
puolę Jangtse upėj, netoli nuo 
Icango anglų garlaivį Siang- 
staną. Kai- kurie laivo įgulos 
žmones buvę užmušti, o kapi
tonas Lalor esąs suimtas ir iš 
jo banditai reikalaują $100,000 
išsipirkti.

Anglai siunčia karo laivus
LONDONAS, gruod. 2. — 

Britų admiraltija gavo žinią iš 
Ičango, kad vieton, kur bandi
tai puolė britų garlaivį Siang- 
staną, pasiųsta du karo laivai 
banditams gaudyti.

Francij’a atsisako pa
naikint mirties bausmę

,k„,--- ------------

PARYŽIUS, gruod. 2. —Pa
siūlymą panaikinti oficialų bu
delį, o tuo pačiu panaikinti ir 
mirties bausmę, atstovų butas 
atmetė 376 balsais prieš 145.

Kolera Bengalijoj pa
pjovė 2140 žmonių

KALKUTA, Indija, gruod. 2. 
— Bengalijoj siaučia koleros 
epidemija, kuri iki lapkirčio 19 
yra papiovus 2,140 žmonių. 
3,700 žmonių serga. Epidemija 
vis labiau įsismarkėja.

Australijos komisaras J. Valst. 
pasitraukia

CANBERRA, Australija, 
gruodžio 2. — Premjeras Bruce 
pranešė, kad Hugh Denison, 
Australijos komisaras Jungti
nėms Valstybėms, rezignavęs.

Paleido dezertirą Doty
SIDE BEL ABBES, Alžirjja, 

gruod. 2. — Amerikietis Ben- 
nett Doty, kurs už pabėgimą iš 
Francijos užsienio legiono buvo 
pasmerktas mirti, bet ta baus
mė jam buvo pakeista kalėjimu, 
šiandie tapo visai paleistas.

54 Lenkų seimo na- J. V. keičia nusista- 
riai areštuojami tymą prieš SSSR

Pilsudskis nori "suvesti su jais 
sąskaitas už jų pasakytas 
kalbas sesijos laiku

VARšAVA, gruod. 2. —Ne
trukus po to, kai oficialiai buvo 
paskelbta, kad Lenkų seimas 
paleistas, vyriausybe išleido 
įsakymą areštuoti penkiasde
šimt keturis seimo atstovus.

Kol seimas nebuvo paleistas, 
nors jis posėdžių ir nelaikė, 
atstovų neliečiamybė buvo kon
stitucijos patikrinta ir vyriau
sybė nedrįso jų judinti. Dabar 
betgi, seimo kadencijai pasi
baigus, atstovai liko paprasti 
piliečiai, ir valdžia nori dabar 
su penkiasdešimt jų suvesti są
skaitas už jų darbus ir pasaky
tus žodžius tuo laiku, kai jie 
buvo neliečiami seimo nariai.

iDauguma tų penkiasdešimt 
keturių seimo narių areštuoja
mi dėl kaltinimų, kad savo kal
bose seime ir laikraščių straip
sniuose jie užgavę kai kuriuos 
aukštus valdininkus ir valdžios 
organus. Vienas atstovas kalti
namas dėl darymo neteisėto 
biznio su vienu banku.

Du’ komunistų atstovai, bijo
dami persekiojimų, jau pabėgo 
į sovietų Rusiją.

Daugelis pastarojo seimo na
rių dabar sako, kad dėl šitokio 
diktatoriaus Pilsudskio elgesio 
su buvusiais seimo nariais, jie 
daugiau savo kandidatūrų į sei
mą nebestatvsia. v * *■

Konfliktas tarp seime 
ir Pilsudskio valdžios
VARšAVA, gruod. 2. — Kon

fliktas tarp Lenkų seimo ir 
diktatoriaus Pilsudskio dar la
biau paaštrėjo, susisiekimo mi- 
nisteriui atsisakius duoti seimo 
pirmininkui ir vicepirmininkui 
nemokamus geležinkelių bilie
tus.

Tas faktas, kad seimo prezi
diumas pasilieka savo vietose 
tol, kol bus išrinkti jų vietinin
kai, duoda jiems teisės gauti 
savo algas ir naudotis nemoka
ma transportacija geležinke
liais. Algos, tiesa, jiems palik
tos, bet nemokama transporta
cija atsakyta. Prezidiumas ape
liavo į respublikos prezidentą, 
bet kol kas jokio atsakymo iš 
jo nesulaukė.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitu priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

L NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina i patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ii, taipgi per skyrius Ir paltą ii kitą 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei ad r esą n tas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAICIO APTIĖKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, DL1739 So. Halsted St,

Valstybės departamentas nui
ma drausmę neskolinti pini
gų sovietų valdžiai

. WASHINGTONAS, gruod. 2.
Washingtono vyriausybei 

vos prieš porą dienų paskelbus, 
kad Jungtinės Valstybes pasi
lieku ir toliau tvirtai nusista
čiusius nepripažinti sovietų 
Rusijos, valstybės departamen
tas dabar staiga paskelbė, kad 
jis nuiniąs savo drausmę neduo
ti sovietų Rusijai paskolos A- 
merikoje.

Einant nauju valstybės de
partamento patvarkymu, sovie
tų valdžia gali derėtis dėl pa
skolos su privačiais Amerikos 
finansininkais. 1

Washingtono rateliuose ma
noma, kad šitas netikėtas vals- 
’ybės- departamento nusistaty
mo pakitėjimas tai bene bu
sianti pradžia pirmų žingsnių 
i oficialinių santykių su sovie
tų Rusiją užmezgima.

Įdomu dar, kad valstybės de
partamentas pakeitė savo “ne- 
skolinti sovietų Rusijai pini
gų“ nusistatymą tuojau po to, 
kai spaudoj buvo paskeltba, kad 
Ne\v Yorko finansininkas Per
buvai Furąuhar ir grupė kitų 
kapitalistų skolina sovietų Ru
sijai 40 milionų dolerių Makie- 
įevo metalurgijos fabrikams 
Doncco anglies kasyklų srity 
reorganizuoti.

Valstybės departamentas da^ 
bar.'.^ak# jei Amerikos 
bizniu žrųpnes ir kapitalistai 
turį pakankamai pasitikėjimo 
sovietų valdžia, kad skolina jai 
dideles pinigų sumas, Jungtinių 
Valstybių valdžia daugiau tam 
nebesipriešinsianti.

50,000 doky darbininky 
išmesta iš darbo

SYDNEY, Australija, gruod. 
2. — Kadangi dokų darbininkai 
atsisakė dirbti ilgiau nei nor
malinį laiką, laivų kompanijos 
paskelbė lokautą, išmesdamos 
iš darbo apie 50 tūkstančių dar
bininkų. Laivų judėjimas tuo 
budu visai sustojo.

Australijos anglies kasyklų 
darbininkai, skaičiumi bendrai 
apie 25,000, simpatizuodami do
kų darbininkams, tariasi pa
skelbti streiką.
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Kalėdų paštas 
Europon RADIO PROGRAM | KD^JIEN0S

Pašto Departamentas ką 
išleido sąrašą kada vėliausia 
Kalėdų paštas iš New York’o*,Į 
išeina į svetimas šalis.

Pagelbėti pašto viršininkams 
atsakyti visus klausimus apie 
išsiuntimo laiką šioje šalyje tas 
surašąs ir yra pagamintas. Su
prantama, kad daug geriaus y- 
ra nelaukti paskutinės dienos.

“Parcel Post” — Negalima iš 
anksto pranešti, kada pakietas 
galima pristatyti, 
imti domėn įvairius 
mališkumus.

Sekantis sarašas 
kus, pašto korteles 
čius.

Iš New Yorko galima vėliau
siai išsiųsti
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lapkr.

gruodžio

Palestiną 
Peru

Šveicariją

Turkiją 
LTuguay 
Venezuelą 
Jugoslaviją

d.
d.
d.

d.

d

10
10
16

10

8
10

9

10

Pašnekesys Alytuje.

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

d.

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Svečias: Na ir baisiai 
nešvaru jūsų viešbutyje! 
jus visiškai ir nešlavėte?

Kambarinė: Kad jau nebe
reikalinga.

-Svečias: Kodėl?
Kambarinė: Nes ponas pre

zidentas pas mus buvo jau dvi 
savaites atgal ir reikia manyti, 
jog greit nebeatvažiuos.

jau

4111118.

'levas 
pink, 
šenium.

įspėjo
Sunkia širdim ateinu 
tėve...
(nutraukia). Nesiru-

suneli, grįši lengvu kiA

CHICAGO
3—Marbro stage show

| 4—Teii the World club
l 7:30—'Hie Bird Man 

7::30—Organ prigram
8— Popular program; orchestra 
8:55—Letter from Postmaster

l.uedcr
9— Magie and Jiggs
9:10—Ryman program
11:30—<West Town ne\Vs hour 
12:30—Popular promram

570k—KYWX—526m,
6— Bedtlme story; yyeather; dinner 

koncert
7— New York Symphony orchestra
8— N. B. C. Blue network program
9— Carnival;popular program 
10:30—VVeather; orchestra; time

signals.
620—WCEL—484m.

10 a. m.—Municipal program
12—Organ reųuest concert
5— Organ concert
6— Talks
7— News flashes; health talk

STATIONS TODAY

orchestra
9:30—Ouartet; trio; orchestra 

670—WMAQ-WQJ—448m, ,
12—Noontime melodies
I— Musical potpourri
5— Town Turvy tiiue
6— Organ recital; orchestra ,
7— Musical program
8— Photolog; soprano; cycle
9:15—Theater revue
10-1—Orchestra; popular program 

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest
10— Home management; shut-in 

program
II— Organ; readings; recital; tilne 

signals
12—Children’s story perimi; 

concert
4:30-—Orchestra
5— Piano recital
6— Markcts; Punch amt Jiuly; 

ensemblc
7— Ahnanack; ensemble; quintet
8— Organ; bary tone recital
9— Basso soug recital; feature
10:10—Sam ‘n’ Henry; music box 

melodies
11- 12:30—The Roodlums; orchestra

770k—WBBM-WJBT—389m.
5— Organ
6— Colio recital; orchestra; vocal 

nunibers *
7— String trio; orchestra; organ
8— Trio; ųuartet; dance program
9— Dance period; orchestra; ųuartet
10— Popular program; Hawaiian 

trio
11— Dance orchestra; songs; organ
12— Midnight jamboree; orchestra

870k—WLS—345m.
7:30—National baru dance; old-time 

banjo; harmony and guitar; Ha- 
waiian music; orchestra; organ.

11:30—Bara dance; three 
orchestras

980k—WHT—306 m.
10 a. m.—Children’s hour; pianist: 

songs
12—Organ; farm news; weather
1—Trio; pianist; tenor
8:30—Weather; entertainers; sport 

new.s
9—Your Hour league; feature 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programa
7—WHK (1130), Cleveland
7—\VHB (880), Kansas City—Con

cert
7—W.JZ . ,

York Symphony, to KDKA, WJR, 
............ .1

W0Č, WLW, WCC6, \VD 
f (1020), Milwaukee—Mu- 

(750), Cleveland—In-

gram (
620—WCEL—484m.

2—Studio program
5:15—Ouestion box‘
7:45—Belden Avenue Baptist 

church '
9:15—Utah radio hour

720—WGN-WUB—416m.
12—Comics for children
1— Organ ,dj
2— Pro football
4— Artist recital
5— Trio; voras* musre; ensemble
6— Million sing; Punch and Judy; 

ensemble; Bible readings; alma- 
nac.

7:30—Popular songs; “Auld Sandy”
8:15—Program from New York 
9:15—“Our Music-room”
10— Feature; “Sam ‘n* Henry”; 

music box
11— 12:30—The Hoodkims; dance

orchestra ■ t
980k—WHT—306m.

10 a. m.—Classical concert; pianist; 
songs

12— Organ concert
1—Sunday dinner concert
8:30—Contryside cathedral; trio;

barytone ’ *
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programa
5:30—VYRO (560), Dės Moines— 

Musical
6—CFCA (840), Toronto—Services
6—\VJR (680), Detroit—Ensemble
6—WTMJ (1020), Mihvaukee—Or

chestra
6—yVTAM (750), Cleveland—Musi- 

cal i i y
6:20—WSAI (830), Cinsinnati—Mu

sical ’ ‘
6:30—KOA (920), Denver—Organ 
6:30—WH K

Program
(i :30— W TMJ 

Musical

8—WEAF (610), Ncw York—*Our 
Government”.

8—WOR (710), Nebark—Columbią 
netvvork

8— WTMJ (1020), Milvvaukee—Mu
sical H «|

8:15—WHAS (930), Louisville—Or
chestra . ; i| j

8:15—WLW (710), Cincinnati— 
Concert

8:30—KFI (640). Los Angeles—
Symphony orchestra, to network 

8:40—WJZ " (660), New York—Ju- 
> bileesingers.
9— K.THS ’ (780), Hot Springs—Mu- 

sic
9—W0R (710), Newark—Columbią 

network—intime hour
9—WPG (1100), Atlantic City—Mu- 

sical

Nuovadoje kitą metą.
—Kiek metų turite?
—Trisdešimt du pavasariu.
—Ar ne permaža?
—Ne, ponas padėjėjas. Man 

pakanka. Pernykštis pavasa
ris buvo toks blogas, kad ne
verta jį ir skaityt.

±=žt

Trio

(660), York—Ne\v

KSD, WHO, W0W, \VHAS, WSM 
\YMC, v ......... ......

AF.7—\VrM.l
sical

7— \VrAM
dians

7:10—WBZ
ton Symphony.

7:30—KI.DS (1110), Indcpendcnce— 
Concert

7:30—WHAS (930), Louisville— 
Concert

7:30—WSUt (630), lovva City— 
Musical

8— WTAM (750), Cleveland—Cava- 
Icrs

9— AVPG (1100), Atlantic City— 
Twins

9—WSM (1010), Nashville—Baru 
dance

9—WTAM (750), Cleveland—Min
si r ei s

9—\VTMJ (1020), Milwaukec—Mu
sical

9—\VWJ (850), Detroit—Feature 
CHICAGO STATIONS SUNDAY

1— Roxy program
2— Instrumentai concert
4:30—Radio vesper Service
5:30—Red Cross talk
7:15—N. R. C. blue Netvvork ■ 

program
8:15—\Veather; “Twenty Minutes of 

Good Reading”, Rev. C. .1. Pcrnjn
9:15—N. B. C. blue netvvork pro-

(900), Springfield—Bos-

WAREHOUSE SALE
Lysas išsibaigė, vieta parenduota kitiems, turime viską 

išparduoti už pusę kainos
Grojikliai pianai, Radios, Pečiai, Fonografai.

Jrojiklis pianas, elektros repreducer, vertės $800 už $275
Grand, vertės $700 už .......................... $210

... $95 

. $190 

. $185 

. $119 

. $119

Stark Pianas, 
Kimball Grojiklis, vertės $700 už ................
Kimball Rankinis, vertės $300 už ...............
E. P. Johnson Grojiklis, vertės $600 už .....
H. C. Bay Grojiklis, walnut, $600 vertės už
Atvvater Kent. tnbų, fil'ažus kabinetas .......
Freshman, 6 tūbų radio už ..............................................

Radiola Regenflex ............. .....................
Brunswick Radiola, vertės $400 už .............................. $125
Radiola ir Phonografas ........................................ $69
Movhak, 6 tūbų už .... .T.........................  v$49
Movhak, 5 tūbų ..........................................v..... ...........  $29
Atwater Kent, 5 tūbų už ................... .'.......................... $29
Taipgi lovos, matrasai, pečiai, parlor setas parsiduoda 

už pusę kainos
VVarchouse Sale turi būti viskas išparduota iki Gruodžio 8

3343 So. Halsted St.

Svarbus išradimas 
aviacijoje

Anglų laikraščiai praneša, 
kad vienam inžinieriui pavykę 
padaryti labai svarbų išradi
mą orlaivininkystės srityje.

Esąs rastas būdas apsaugo
ti orlaivius nuo nelaimių, įvyk
stančių dėl vadinamo “greitu
mo pametimo” orlaiviui le
kiant. “Greitumo 'pametimas” 
yra svarbiausia visų orlaivių 
nelaimių priežastis.

Anglijos orlaivių fabrikan
tai pareiškė, kad šis naujas 
išradimas busiąs vienas svar
biausių orlaivininkystės srity
je.

Garsinkitės Naujienose

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi> > i > aaxxxxxxxxxxxxxzxxxxx
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ČIA JIE YRA PEOPLES KRAUTUVĖSE
Augščiausios Rųšies Muzikališki Instrumentai 

Nauji ir Pagerinti 1928 Modeliai

KIMBALL PIANAI, R. C. A. RADIOLOS, 
KIMBALL GRAMAFONAI, 
ATWATER KENT RADIOS

Dabar yra patogiausias laikas ir Peoples Krautuvė
se geriausia vieta įsigyti šiuos Instrumentus Už 
TEISINGĄ KAINĄ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

►4

M
H

(1130), Cleveland—
)■ <' 

(1020), Milvvaukec—■

(810), Toronto—-Musi-
(830), Cincinnati—

7:30—KOA (920), Denver—Concert

KALĖDŲ DOVANOS
Geriausia yra dovana dėl 
savo mylimų pirkti tai pa
puošimui namų, kaip tai 
Farlor Setas, Pianas arba 
Radio. Mes tą viską ga
lim atvežti į jūsų namus. 
Ateikite ir išsirinkite sau 

Įtinkamas dovanas.

H H 
M

H

M
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M

M
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KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI

ir geriausi pianai ant 
nei viena šeimyna ne-

cal 
7:15—WSAI

Ųuartet

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING C0.

6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

H

pardavė, parduoda ir
pasi-

►4

M 
m

Yra didžiausi liifksfruntojai žmonių 
svieto, be kurio nei vienas namas, 
gali būti patenkinta.
Peoples Furniture Co. Krautuvės
parduos Kimball Pianus, nes jie suteikia garbę ir

į. gerėjimą kaip šiai įstaigai, tai)) ir kiekvienam, kuris tik
įsigyja Kmball Pianą šiose Krautuvėse.
ATEIK, PAMAT1K* IR IŠGIRSK KIMBALL PIANĄ 
PEOPLES KRAUTUVĖSE! Jus čia rasite tokį pianą, 
kokio Jus ieškote už tokią kainą, kokią norite mokėti. 
Kimball Grojikliai pianai platus pasirinkimas musų Krau
tuvėse už sekančius apkainavimus:

$350, $450, $575, $650
Ir aukščiau

Duodame suolelį ir didelį volelių pasirinkimą veltui su 
kiekvienu pianu

Suteikiame 2 arba 3 metus laiko išmokėti.
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MAFONAI

$450 $475 $600 $700
M

$110 $275
Bargenas Vartotų Rankoms Groti

M
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R. C. A. Radiolas 
ir Atwater Kent 

Radios
Goriausios Radios Sviete \
Peoples Krautuvėse rasite 

naujausius modelius labiausiai 
pagerintus, kurie nereikalauja 
nei beterių, nei elimenatorių, 
be jokių prietaisų ir pridėji
mą galima vartoti elektrinę 
jėgų su geriausiu pasisekimu. 
Matykite ir išgirskite juos 
Peoples Krautuvėse. Kainos 
žemesnės negu kur kitur. — 
Pasirinkimas R. C. A. arba 
Atwater Kent kaip parodytos 
ir nieko daugiau nereikalauji 
pirkti.
Kaina lik $220.00

Ant lengvų išmokėjimųGulbransen Registering Pianas
YRA GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

Tai yra vienatinis pianas, kuris groja roles, taip 
kaip su kanklėmis

KAINOS YRA SEKAMOS .

KIMBALL GRA

Nauji ir pagerinti 1928 
metų modelių pilną pa
sirinkimų rasite 
Peoples Krautuvėse.

TjlllllllHilllllllllllllll

H

eshman,Brunswiek Radiolos,
Senora, Howaid yra geriausias radio setas katras tik 
yra reikalingas visą metą. Kainos $49, $69, $125, $155 
ir aukščiau.

Pas Bu-člviKtį. i-asite didelį pasirinkimt^
ir kainos prieinamos.

GALIMA PIRKTI IŠMOKĖJIMAIS

JOS. F. BUDRIK, loc 
3417-21 S. Halsted St, Chicago 

Tel. Boulevard 4705
!

M

M

>4

Įsigydami Kimball 
Gramafoną žinosit, kad 
turit geri ausį.

Kainos: 
Nuo

Pianu
Po $20.00, $35.,00 $40.,00 $45.00, $50.00

GRAMAFONŲ BARGENAI
Pasirinkimas: COLUMBIĄ, VICTROLŲ BROADCASTER,
BRUNSW1CK ir t. t. Labai gerame stivyje po

$15.00, $25.00, $40.00
Cilumbia Rekordai 3 už $1.00

Užlaikome patyrusius Pianų ir Radio mechanikus dėl 
Tamistų patarnavimo.

Didžiausios Lietuvių Muzikaliu Daiktu Krautuves 
Chicagoje ir Amerikoje

STORts

*49

m

MUZIKALIU DAIKTU SKYRIAI
4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted
M. KI'jZLS, Vedėjas, J. NAKROSIS, Vedėjas
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ1927

Westsidės parkai

(2)

A. (2)

sukaktuvių pa-

perstatyta ope- 
todel L. L. N.

Ketvirtadienyje, gruodžio 1 
d., Lietuviu Auditorijoj kalbė
jo p. Kacenelenbogen. Jo kalbos 
lema buvo: Lietuva ir jos atei-

LAIŠKAI NAUJIENŲ 
OFISE

priešininkė, ir todėl 
pasirodo jos notos, 
Lietuvą,

nuroti kad Vii- 
lenkų yra mažai, 

grei-

bei, be kultūros, be tautinės są- jis turi pasakyti, kad jeigu to- 
monės ir valios savistoviai gy-ikie žmonės, kaip Bielinis, 

esantys išda- 
ir jis Kacene- 

esąs išdavikas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. . ...................... — !■—i >-■ ■■ —ii ■ ■■■■

CHICAGOS
ŽINIOS

Kontestam 28 sporto rūšių 
1928 metuose programas jau 
išdirbtas, šešiolika tų kontestų 
bus vyrų ir berniukų ir 12 — 
moterų ir merginų.

Viso esama programe 49 kon- 
testai, kuriuose dalyvumą ims 
taip suaugusieji, kaip jaunuo
menė.

Westsidės parkų pramogų 
užžiurėtojai 1928 metų prog
ramą planavo turėdami minty
se ypatingai suteikti daugiau 
pramogų suaugusiems, į ką iki 
šiam laikui buvo kreipiama ma
žiau domės. Tarpe pramogųK suaugusiems parkų komisionie- 
riai taiso golfo aikštes Gar- 
fiel ir Columbus parkuose. įves
ta ir pamokos bei praktikavi
mas fechtavimo.

Laimėj usieji įvairiuose kon- 
testuose gaus dovanas.

P-no Kacenelenbo 
geno paskaita

■

Jūsų saugumui
Policijos viršininkas, Michael 

Hughes, Kalėdoms besiartinant 
duoda tokių patarimų krautu
vių savininkams:

Vagiliam Kalėdų švenčių lai
kas yra tikru šienapiutė. Dabo
kite nepažįstamuosius, kurie 
nešiojasi čemodanus arba ploš- 
čius. Vagiliai dažnai panaudoja 
tai, kad paslėpus pavogtus da
lykus. Dabokite išdėstytus ta
voms. Dabokite taipgi puošniai 
pasirėdžiusių ypatų. Krautuvių 
vagiliai veik visados gražiai rė
dosi.

venti, gludi lame, kad stambio
sios valstybės nei viena neno
ri užleisti Lietuvą kitai. Bet 
tai nereiškia, kad tos valstybės 
esančios Lietuvos draugės. Pa
vyzdžiui, Rusija nėra Lietuvos 

Lenkijos 
kai kada 

liečiančios 
kurias paskui pedle- 

vojama kaip Lietuvos užtari
mą, draugingumą Lietuvai.

Prakalbai pasibaigus buvo 
duota klausimų: 1 Ar teisybe, 
kai Vilniaus žydai orientuojasi 
Lenkijos lenkui? 2. Ar Rusi
ja stovinti ne už Lietuvą, bet 
prieš Lietuvą? 3). Ar teisybė, 
kad Lietuvos socialdemokratai 
bėga pas Pilsudskį ir kartu su 
juo pinkles mezga Lietuvai? 4. 
Ar teisybė, kad Lietuvos uni
versitete didelis, o kariuome
nėje visai mažas žydų nuošim- 

dar keletas kitų

ryšius su 
su baltgu-

tis? Buvo 
klausimų.

Kalbėtojas 
nijos krašte
kad todėl žydams tenka 
čian orientuotis į Lietuvą ir j 
baltgudžius. O tai, savu keliu, 
reikalauja, idant Lietuva palai
kytų draugingus 
mažumomis, ypač
tižiais ir žydais. P-nas Kacene
lenbogen nurodė, kad jis pra
vedęs tą minti, jogei Rusija sto
janti Lietuvos pusėn kai, kada, 
nes ji yra Lenkijos priešas,-bet 
ne iš draugingumo Lietuvai. O 
kai dėl užmetimų Lietuvos so
cialdemokratams, buk jie esan
tys parsidavėliai Pilsudskiui,

iH ® nl«
toto

.• te •■v,

AR" 
ČOTUDIO St. * Ph«n« 8owtv*»o 8708

« 1 VUiv3133 So.Halsted St. «. Phon» Bov.tVAfco 8708

LIETUVIŲ AUDITORIUM
PIEŠIAM dailės ir komercijos 

piešinius, išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti, galit prisi- 
rašvt dabar.

Lietuvis Kontraktorius
’A

Suvedam iviesaa i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoUji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Gana] 2191

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
' Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 

'Naudokite

e žmonės, 
Kairys ir kili 
ivkai, tai 
lenbogenas, 
Kalbant ąpie Lietuvos univer
sitetą, tenka pasakyti, kad be
da ne tame, jogei perdaug žydų 
bet greičiau tame, kad perma- 
žai lietuvių jame mokinasi. Lie
tuvos armijoje ir žydai tar
nauja, kadangi ir jiems tie 
patys įstatymai yra padaryti, 
kaip ir kitiems Lietuvos gy
ventojams.

P-n i Kacenelenbogeno kalba, 
i o mintys, ypač tų minčių parė
dymas — suformulavimas, da
vė tikrai nepaprasto . smagumo 
klausytis. Ir todėl dar ilgokai, 
kalbai pasibaigus, klausytojai 
mekųčiavosi, sveikinosi, ėjo į 
pažintį su p. Kaconelenbogenu.

—Reporteris.

Viešas atsišaukimas >
Sausio 22 dieną, 1928 me- 

;ų, Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė, Cicero, III., turės sa
vo šešių metu te te
•engimą.

Tą dieną bus 
’etč “Grigutis”,
B. vakaro rengimo komitetas 
itsikreipia į lietuvišką visuo- 
nenę, kad, jeigu galima, tą 
lieną nieko nerengtų, bet pa
sistengtų visi dalyvauti šiame 
nusų f> metų sukaktuvių pa- 
•engime.

Iškąlno širdingai lariam 
ačiū.

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendroves Direkcijos Ko
mitetas, Cicero, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Yra | j i Tel. Kedzie 8902 
lat
vis 
pa- 
pa-

čia
I

Kadangi tokių įdomių ir taip 
atidžiai klausomų kalbų retai 
tepasitaiko, tai mėginsiu atpa
sakoti nors kai kurias kalbos 
vietas, giliau įsimigusias atmin
tin. j

P-nas Kacenelenbogen kalbą 
pradėjo pareiškimu, kad Vilnius 
turi būti Lietuvos sostinė, kad 
be Vilniaus Lietuvai negalima 
apseili. Klausimas todėl, kaip 
jį, Vilnių, atgauti lietuviams.

Kalbėtojas prisiminė, kad bu
vo laikai, kuomet Lietuvos ru- 
ježiai siekė nuo juros iki juros, 
šiandie gi Lietuva teturinti tik 
porą milionų gyventojų. Kodėl 

i taip sumažėjo? Gal todėl, ai- 
kino kalbėtojas, kad kovojo 
Haeityjc kunigaikščiai, nors 

galvas guldė žmonės, liaudis. Ar 
nesiskverbia mintysna tas fak
tas, kad Lietuvos istorijoje, 
'pait kunigaikščių, praktiškai 
leužsiliko kitokių vardų, pavyz- 
Ižiui, yardų kariuomenių vadų?

O tas faktas liudija, kad se
niau lietuviams stokavo tauti
nės sąmonės. Ir gal būt todėl 
n.mžių bėgyje susitraukė, suma
žėjo lietuvių skaičius, kol beli
ko tik pora milionų Lietuvos | 
gyventojų ir koks milionas 
Amerikoje.

šiandien Lietuvą apsupę 
ūsai, lenkai, vokiečiai ir

viai. Išskyrus Latviją — 
tai didžiulės valstybės. Bet 
čiuose lietuviuose šiandien
sireiškia tai, ko stokavo praei
tyje: tautos noras gyvuoti, tau
tinė sąmonė. Ir Lietuvos išsi
laikymui reikalinga parodyti, 
kad mes norime gyvuoti, kad 
mes turime galios ekzistuoti. 
šioji tautinė, sąmonė, šis tautos 
noras ekzistuoti, ant kurio rimo 
Lietuvos ateitis, gali vystytis 
tik demokratinės valstybės for
mose: Uetuva, jei ji gali ek- 
Jstuoti, tai gali tik kaip demo- 
k ratinga šalis.

Todėl užduotis lietuvių yra 
parodyti, kad jie gali kelti kul- 
urą, ūkį, pramonę. Nes iš už

sienio plaukia viskas, tik ne 
<ultura. Iš Rusijos, pavyz
džiui, plaukia bolševizmas. Ru
sija dagi turinti ir valdžią Lie
tuvai paruošusi įsu Kapsuku- 
Mickevičium priešakyje. O jei 
mes, lietuviai, gausime tokių 
dovanų kaip siūlomoji Kapsu- 
ko valdžia, tai mus laukia toks 
oat likimas, koks ištiko Gru- Į 
ziją — sujungimas su Rusija, 
praradimas nepriklausomybės.

Iš Vokietijos Lietuvai siun
čiami yra galanterijos tavorai, < 
iš Paryžiaus perfumerija ir Į mį 
mados, o iš Lenkijos galanteri
jos idėjos, kitaip sakant— tik 
paviršutinis kulturingumas. Tik 
dienos reikmenės negauname iš 
užsienio — kultūros. Ją turi 
patys Lietuvos gyventojai kelti, 
auklėti.

šiuo atžvilgiu daroma pro
gresas. Jau padaryta didelis 
progresas. Bet neprivalu susto
ti. Dar daug darbo. .

Beje, kalbėtojas stambiais 
bruožais pažymėjo, kodėl Lietu- B 
va, papuolusi tarp stambių Kai-Į 25 
mynų, turi visgi pamato tikėtis 2g 
šlaikyti savo nepriklausomybę. I Sg 

Pamatas jos nepriklausomy- jjg

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Izmdoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš 

CUNARD LINE

Aq ui tania Mauretania
New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas, 

š. Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michig-an Avė., Chicago
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KOKS YRA ATSAKYMAS?
Kuomet žmonės, kurie taupo, kurie inves
tuoja vis nuolat vartoja tą pačią banką per 
penkioliką metų?
Šis bankas yra penkioliką metų senumo ir 
yra musų didžiausiu pasididžiavimu, ir 
daugelis žmonių, kurie prisidėjo iš pat pra
džių ir dabar dar veda savo bankinius rei
kalus čionai.
Atsakymas yra—Saugumas.
Čia jūsų taupymai padėti ant 3% ir invest- 
mentai ant 6% yra visuomet saugus. Užpa
kalyje jų stovi $12,000,00.00 turtas.
Prisižiūrėkite pasekmingiems žmonės sa
vo apielinkėj ir prisidėkite prie

Nepamirškite savo gimines Lietuvoje 
ant Kalėdų

Dabar yra laikas pasiųsti pinigus. Musų greitas ir atsakomas 
patarnavimas. — Parduodame ir mainom namus. Apdraužiame 
nuo ugnies ir kitų atsitikimų. — Prirengiame visokius legalius do
kumentus. Ofsas atdaras nedėlomis iki 12:00.

BERNARD V. MILASZEWICZ
4600 South Wood Street

Tel. Virginia 0117

CENTRAL““ BANK i
A Trust Company

1110 West 35th Street
S A State Bank A CIearing House Bank

Artis, J.
Brewster, M.
Bobrrovvicb, J. (3) 
Buragas, J. (2) 
Bertulis, W.
Bukas, A.
Cramer, N.
I)amDrauska i te, A. 
Juknis, J. 
Kazlowskas, K. 
Lipauskienė, A. 
OVr, I).
Oden, A.
Petrauskas, F.
Pucetor, .1. 
Statkus, J.
šiulstas, A. (()) 
Smith, J.
Slankus, 
Skobickas 
Sapitlis, . 
Sabeckis, 
Willis, A, 
Wenckus, 
Walantis, 
Wasil, A. 
Žukas, J.

Ar Jau 
Prisirašiai?

SKILVYS
TTTpnas flkilvyn
ir fizinį HUitnnų. ValfryKU 
Hkaniui. K< rai Hnefrokit y a - 
gaukit sveikatų. Riot'ood Koi- 
reetof tai atliks.

S1.25 Vaistinėj
BTOFOOD CORPORATION 

427 W. ERIE ST.
“Kam Sirgti?”

Tūkstančiai žmonių gauna dabar čekius už iš-te < J

mokėtus Kalėdų Kliubus (Christmas Savings Club) 
bėgančių metų, ir vienkart prisirašo prie ateinan
čių metų Kalėdų Kliubo, įmokėdami prisirašant 
savaitinę mokesti. Tas jiems užtikrins linksmas 
Kalėdas ir ateinančiais metais.

Yra astuonios klasės Kalėdų Kliubų, mokamų
kas savaitę per 50 savaičių sekančiai:

Po 25c., 50c., $1.00, $2.00, $3.00, $5.00 ir $20.00, 
kurie sudaro sekančias sumas: $12.50, $25.00, $50.00, 
$100, $150, $250, $500 ir $1000.

Mat kaip lengva bėgyje 50 savaičių sutaupint 
tokią sumą pinigų, kokią išgalė išneša!

Ar jau prisirašei prie ateinančių metų Kalėdų 
Kliubo? Jeigu ne, tai ateik ir tuojaus prisirašyk.

Už taupinamus pinigus mes mokame 3% į me
tus.

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS.

riofood 
korrector GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Švenčių Specialus Vertės

Siutai ir Overkotai
$34, $38į

$42
JUS PAMATYSITE, KAD TIE rūbai yra f?

verti mažiausiai $10 daugiau negu jie yra'

parduodami. Mes išauginome savo biznį.* 
m 

suteikdami vyrams geriausios vertes ru-į- 

bus Chicagoj. Ir mes taip darome parda-J
vinėdami geriausius siutus ir overkautusi

..

geriausiai žinomų išdirbinėtojų visoje ša-:

lyje ir nepaprastai pigiomis kainomis.;

Mieros ir modeliai tinka dėl kiekvieno

vyro. Turime šimtus rūbų dėl pasirinki

• mo. Atsilankykit anksti dėl geresnio
sirinkimo.

Atdara subatoj iki 10 vai. vakaro
Nedėlioj iki 1 vai. po pietų

pa

J

MM

K

$1

: į-

H

TurnerBros.ClothingCo.
Halsted St. prie Roosevelt Rd
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Telephone Roosevelt 85M
Subacription Ratas i

$8.M per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Claaa Mattar 

March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
sekmadienius. Leidtia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halated St.r Chicago, 
IU — Telefonas: Roosevelt 8501.
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Vienam minėsiu!   .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija__________ ____ - 8c
Savaitei 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams_ $7.00
Pusei metu__________ :_____ 8.50
Trims mėnesiams —...._  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!---- —.75

Lietuvon ir kitur ulsleniuosei 
(Atpiginta)

Metams —__ _________________$8.10
Pusei metu------------ --- 4J0
Trims ninasiams —______ 1M
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uisakymn.

—

REIKALAUJA ŽODŽIO IR 
SPAUDOS LAISVĖS.

VOLDEMARAS JAU KAt’lTALIUO.JA 
PRIEŠ PILSUDSKĮ

Atsakydamas į piktus fašis
tų šmeižtus socialistų, Kauno 
“Socialdemokratas” įdėjo pui
kų straipsnį “Mums reikalin
ga laisva nuomonė”, kur griež
tai pasmerkiama smetonininkų 
diktatūra ir reikalaujama lais
vės ir demokratijos atsteigimo 
Lietuvoje. Tas straipsnis skam
ba taip:

Visos Lietuvos visuomenės 
dėmesys pastaromis dienomis 
tapo nukreiptas į emigrantų su
važiavimą Rygoje. Vieni kal- 

! ba apie juos grieždami danti
mis, kiti — apgailestaudami ir 
gailia širdimi. Bet kad ir ka-

Associated Press telegrama iš Kauno, datuota gruo
džio 1 d., praneša:

“Premjeras Voldemaras šiandie telegrafavo 
tautų sąjungos sekretoriui, Sir Eric Drummond, 
užginčydamas premjero Pilsudskio pareiškimą, kad 
Lietuva pradėjusi mobilizuoti (armiją). P. Volde
maras sako, kad mobilizacijos nebuvę iy nebusią. 
Jisai taip pat užginčijo, kad Lietuvos kabinetas nu
taręs neatnaujinti diplomatinių santykių su Lenki
ja, jeigu Vilnius nebusiąs sugrąžintas Lietuvai.”
Čia pasakyta kuoaiškiausia, kad Lietuvos kabine

tas nęra priešingas diplomatinių santykių atnaujinimui 
su Lenkija, nors Vilnius ir pasiliktų lenkų rankose!

Vadinasi, dar tik rengdamasis kelionėn Genevon, 
tautininkų valdžios galva jau pasisakė viešai, kad prieš 
Pilsudskio reikalavimus—atšaukti karo stovį ir atnau
jinti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos—jisai nekovo
siąs. Jeigu taip, tai Voldemarui dabar nebeliks nieko 
kita, kaip tik pasirašyti Genevoje kapituliaciją (pasida
vimą) lenkams. Vilnius pasiliks lenkų rankose, ir Lie
tuvos valdžia ne tik paliaus skelbusi pasauliui, kad ji žiu
ri į Lenkiją, kaip i priešą, įsiveržusį jos teritorijon, bet 
da ir užmegs su ja santykius, kaip su “geru kaimynu“.

Už pasidavimą lenkams, Voldemaras, žinoma, mė
gins išsiderėti šiokių-tokių “kompensacijų“—gal būt to, 
kad Lenkijos valdžia nepersekiotų lietuvių mokyklų 
Vilniaus krašte. Bet šis klausimas nedidelės reikšmės.

žiu kaip butų kalbama apie tą 
politinį suvažiavimą, viena tu
ri būti aišku visiems: Lietuvos 
politinių emigrantų suvažiavi- 

' mas Latvijoj, apskritai, nenor
malus reiškinys.

Pirmiausia nenormalus todėl, 
i kad pas mus iš principo neturė
tų būti politinės emigracijos. 
Valstybė, kuri dar nėra šven
tusi Savo pirmųjų dešimtinių 
nepriklausomo gyvenimo sukak
tuvių, neturėjo ir neturi teisės 
sudaryti sąlygų, iššaukiančių 
politinę emigraciją. Ne įvairių 
jėgų, nuomonių ir įsitikinimų 

i persekiojimas turėjo būti to
kios besikurinčios valstybės už
davinys, bet jų surinkimas. 
Kiekvienoj rimtoj kūryboj lais
vas planų konkursas yrą nor
malus ir naudingas. Nuomonių 
skirtingumas kultūringoje vals
tybėje yra taip pat reikalingas, 

į kaip ir saulės spektro spalvų 
skirtumas, kaip gyvo organizmo 
maitinimas maistingomis įvai
rios chemiškos sudėties me
džiagomis.

Toliau, kiekvienos šalies po
litinė vidaus būklė turi norma
liose sąlygose atatikti išorinei 
politinei jos būklei. Ir atvirkš-

Už Vilniaus atidavimą lenkai visuomet butų sutikę duo
ti atlyginimą Lietuvai, butų net ir siūlę atlyginimą, jei 
tik Lietuva butų rodžiusi palinkimo jį priimti.

Svarbiausia yra tai, kad dabartinė Lietuvos valdžia 
jau eina prie Vilniaus klausinio likvidavimo. Ta pati 
valdžia, kuri giriasi esanti “vienintelė“ tikrai tautiška 
valdžia ir kuri žadėjo “išvaduoti“ Lietuvą iš lenkų ža
bangų! Ar tai ne istorijos ironija?

“KOMIŠKOS OPEROS PUČAS“, PASIRODO, BUVO

Oficialė telegramų agentūra “Elta“, užginčydama 
žinias apie karininkų suėmimus Lietuvoje, faktinai pa
tvirtina tą juokingą istoriją apie Petruičio “pučą“, ku
ri anądien buvo įdėta “Naujienose“.

Elta pripažįsta, kad Kauno karo apygardos virši
ninkas Petruitis buvo sujaudintas dėl “tariamai sunkios 
padėties krašte“ ir statė kokių ten reikalavimų Smeto
nai.

“Elta“ pripažįsta taip pat, kad pas Smetoną lankėsi 
Petruičio pasiųsta delegacija, o paskui ir jisai pats 
(pirmesnėje žinioje buvo pasakyta, kad jisai lankėsi 
pas Voldemarą).

Iš pačios “Eltos“ pranešimo, pagaliau, matyt, kad 
tie Petruičio ir jo pasiuntinių žinksniai nebuvo taikos 
pobūdžio, kadangi Petruitis “dėl susinervinimo“ turėjo 
apleisti savo vietą ir išvažiuoti “poilsiui“ į savo ūkį, o 
jo delegatai, pulkininkas šumskis ir vienas leitenantas 
tapo “nubausti, kaipo nusižengę drausmei.“

Apie Petruičio nugirdymą Smetonos (ar-Voldema
ro) namuose ir apie Plechavičiaus (atsistatydinusiojo 
generalio štabo viršininko) pagalbą Smetonai “Elta“, 
beje, nemini. Bet negalima juk nė tikėtis, kad. ji pasa
koti! tokius “valstybinius“ sekretus.

Taigi dabar jau nėra jokios abejonės, kad pačiose 
Lietuvos diktatūros viršūnėse prasidėjo suirutė ir pa
krikimas. Atsiminkite, kad Plechavičius, Petruitis ir 
Skorupskis buvo svarbiausieji gruodžio 17 d. pervers
mo organizatoriai ir vadai, ši traicė smurtu nuvertė 
teisėtą krašto valdžią, išvaikė Seimą ir pastatė valsty
bės priešakyje Smetoną su Voldemaru. Dabar gi iš tos 
traicės vienas šulas (Plechavičius) jau tapo pašalintas, 
ar pats pasitraukė, o antras (Petruitis) pakele net 
maištą prieš Smetoną ir gavo išvažiuoti iš Kauno “gy
dytis”. Pilnai patenkintas Smetonos-Voldemaro režimu 
kolkas pasilieka tik lenkas Skorupskis — ir leitenantai 
iš aviacijos korpuso.

Juk tai yra ne valdžia, kuri tik šitokiomis “jėgo
mis” remiasi, bet — juokingas ir Lietuvai gėdą darąs 
absurdas! Matyt, baisiai suvargusi yra Lietuvos liau-

čiai. šitas suderinimas dabarti
niais laikais remiasi ne ant did- 
vyrių-stebukladarių arba didžių

jų žmonių iš Dievo malonės, bet 
ant plačiosios liaudies ir lais
vai organizuotos visuomenės 
nuomonės. Kiekvienas pilietis 
gali būti didvyriu ir didžiu žmo
gumi, kai to paąeikalauja jo 

i tėvynės likimas. Bet vergas 
į niekuomet negali būti didvyriu. 
[Galima turėti nors ir šimtus 
tūkstančių vergų ir netekti sa
vo nepriklausomybės ir laisvės. 
Ibdel Brazilija ir emigrantų su- 

j važiavimas Rygoj yra vienoda 
j musų jauno valstybinio gyve- 
i nirno tragedija. Vieniems pas 
i mus tėvynėje kaž kodėl ncište- 
' ko duonos, o kitiems — laisvės, 
i Ar tai nėra negudrios sistemos 
i rezultatas?

Pagaliau, kyla paprastas klau- 
simas: kodėl įvyko Lietuvos po- 

1 litinių emigrantų suvažiavimas 
1 Rygoje? Kultūringose valsty- 
: bėse legalės partijos bei politi- 
; nes grupės gali susirinkti ir 
1 svarstyti visokeriopus politi
nius klausimus savo krašte. Jie 

įturi žodžio, spaudos ir susirin- 
kimų laisvę. Tokiose demokra- 

i tiškosc sąlygose partijų kova 
pavirsta vidujine nuomonių ir 

i įsitikinimų, o ne asmenų kova.
Naikinant išorinį savo prie

šą galima kartais apginti savo 
šalį. Bet naikinti savo saviškį 
idėjinį priešininką reiškia žu
dyti savo šalį, mažinti jos pri
gimtas apsigynimo jėgas. To
dėl nėra tokios šalies, išski- 

I riant, žinoma, bolševikiją ir 
, fašistiją, kur) asmenys, stovin
tieji opozicijoj esamajai vyriau
sybei, verčiami butų emigruoti 
ir tartis svetimose šalyse. Bū
ti kurios nors vyriausybės, ar
ba, tikriau sakant, vyriausy- 
bes sistemos, priešininku -- vi
siškai nereiškia būti tos valsty
bės priešininku arba “kenks
mingu gaivalu”. Nereikia pa* 
miršti, kad kiekviena vyriau
sybė atstovauja valstybę tik 
laikinai ir lygtinai. Todėl opo
zicija ir pozicija turi lygias tei
ses gyvuoti. Tenai, kame to 
nėra, prasideda Meksika, prasi-1

Taigi mes turime teisę atvi
rai paklausti: kodėl gi legalės 
partijos, sugebiančios pas save 
namieje kontroliuoti ir lygsva
roje išlaikyti pavienių savo na
rių nuomones, nettiri teises 
šaukti savo konferencijų gim
toj šaly? Kodėl yra sudarytos 
tokios neleistinos politinio gy
venimo sąlygos, kad laisvas žo
dis tegali skambėti svetimoj 
šaly, ne iš partijos burnos, bet 
laužtame veidrodyje? Jeigu 
Rygos suvažiavimo dalyviai, va
ru atplėštieji nuo savo kamie
no, butų galėję susirinkti ir 
laisvai kalbėti pas save namie
je, tai jie neButų pasidavę ne
geistinai išorinei įtakai. Bet, 
deja, pas mus jie to padaryti 
negalėjo ir dar negali. Pas mus 
nėra laisvos kritikos. Jeigu ji 
pas mus butų, tai mes pasaky
tume, kad partija, stovinti prie 
valdžios, kovoja su savo prie
šininkais slėpdamosi už valsty
bės nugaros ir piktnaudžioda- 
ma suverenėmis tautos teisė
mis. Jeigu tai netiesa, tai įro
dykite. Tam yra žmogaus žo
dis ir logika. Bet slėptis, už 
valstybės nugaros reiškia deng
ti savo politines nuomones ir 
įsitikinimus dar nepareikšta 
laisva visos tautos valia. Tai 
ne jėga, bet silpnybė. Tai ne- 
tautiška, nes jokia partija ne
turi teisės daromus jai prie
kaištus, kaipo partijai, laikyti 
už priekaištus valstybei. Jo
kia partija negali būti tautiš
kesnė už pačią tautą. Demokra
tinėse šalyse nėra prieštautiškų 
partijų, o yra tik tautinės — 
klasinės partijos. Ir visos jos 
turi vienodą šimto: nuošimčiui 
tautinį sUšipratimą. Bet ant to' 
negalima statyti savo partinės 
gerovės. Būti geru lietuviu— 
tai ne nuopelnas, bet prigimtas 
reikalas. Ir rėkauti apie tai 
ties' kiekvienu kampu taip kvai
la ir juokinga, kaip ir reklamuo
ti savo tiesumą.

lodei kalbėdami apie Lietu
vos politinių emigrantų suva
žiavimą Rygoje ir konstatuo
dami kai kurias jo anomalijas 
principiniu atžvilgiu, mes nega
lime nenurodyti vienkart ir 
priežasčių, įšaukusių tas ano
malijas. Tos priežastys gludi, 
giliu musų įsitikinimu, musų 
antidemokratiniame politiniame 
rėžime, apie kurį nė rašyti lai
svai niekam neleidžiama.

Jokiais aforizmais, jokiomis 
mokslinėmis citatomis, jokiais 
teoretiniais samprotavimais ir 
sofistika negalima iš juoda pa
daryti balta.

Visi tautininkų samprotavi
mai apie demokratiją, parlamen
tarizmą, partijų naudingumą ir 
žalingumą, apie dar negaluti
nus konstitucijos pakeitimus ir 
t. t. primena mums aną Kuz
mos Prutkovo filosofavimą a- 
pic saulę ir mėnulį: “Jeigu ta
vęs paklaus, kas naudingesnis, 
saulė ar menulis, tai nesvyruo
damas atsakyk, kad menulis, 
nes saulė šviečia tik dienos me
tu, kuomet ir be to šviesu, o 
mėnulis šviečia nakčia. O ant
ra vertus, saulė tuo geresnė, 
kad ji ir šviečia, ir šildo, o mė
nulis tik šviečia, ir tai tik tuo
met, kai mėnesiena”.

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

dis, jeigu ji iki šiol neįstengė nusikratyti tokio šašo. deda diktatūra ir monarchija.

Su degančiais javais 
pas gaisrininkus

Vienas Amerikos ūkininkas, 
gyvenąs arti miesto Santa Ro- 
za, Kalifornijoje, karštą vasa
ros dieną bevažiuodamas na
mon su prikrautų javų veži
mu, staiga pastebėjo, kad jo 
javai užsidegė. Užgesyti gais
rą be pašalinės pagelbos nebu
vo galima. Nieko nelaukda
mas, jis prikabino deganti ve
žimą prie motoro ir visu grei
tumu nudengė į miestą, čia 
gaisrininkai naujoviškomis ge
sinimo priemonėmis ugnį tuo
jau užgesino. Nors javai ir su
degė, bet už tat sumanus ūki
ninkas išgelbėjo gan hfangų 
vežimą. V

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c. <

(Tęsinys)
žmonių nepasitenkinimas
Per pusantrų metų mano 

buvimo Sovietų Rusijoj aš nei 
nuo vieno paprasto piliečio ne
girdėjau, kad jis butų dabar
tine tvarka patenkintas. Žmo
nės paprastai sako: “Amžinai 
kentėti negalėsime; reikės kas 
nors daryti. Nprs mes žino
me, ką reiškia perversmo lai
kai, bet dar blogiau yra ken
tėti be jokios vilties. Pervers
mui įvykus, mes žinosime, kas 
yra kaltas, o kas ne”.

Taip kalba paprasti žmo
nės, kurių gyvenimas šiandien 
yra tiesiog nepakenčiamas. Ko
misarai ir jų sėbrai, žinoma, 
savo likimu negali per daug 
nusiskųsti. Bet tame ir pasi
reiškia bolševikiško gyvenimo 
tragedija, kad būrelis avan
tiūristų gyvena gerai, o mi- 
lionai žmonių skursta. Ta bol
ševikų valdžia ne žmonių yra 
palaikoma, bet turi durtuvais 
nuo žmonių gintis. Bolševikų 
valdžios įstaigose (pradedant 
mažiausiomis ir baigiant aukš
čiausiomis) niekur nėra tin
kamos tvarkos — visur suk
tybės ir valstybes pinigą vo-i 
girnas. .Pilni bolšeViką teismai 
tų apsivogusių komisarų. Laik
raščiuose nuolat skelbiama, 
kad tokios ir tokios įstaigos 
tarnautojai už vogimus tapo 
sušaudyti. Bet bolševikijoj 
teismas ne visiems vienodas: 
mažesnieji vagys atsako savo 
gyvastimi, o stambesnieji vaik
što linosi. Daugelis dar atsi
mena Krasnoščokovą, kuris iš 
valstybės banko pasisavino 

milžiniškas pinigų sumas. Ta
čiau jis išliko gyvas ir da
bar vėl liuosas, kaip paukš
tis. Teisėjai irgi ne. retai yra 
tokie pat kriminalistai, kaip 
ir tie, kuriuos jie teisia.

Caristai turi šiltas vietas
Kad Rusijoj žmonių su sma- 

genimis trūksta, tą laktą pri- 
pažjsta ir patys bolševikai. 
Laike revoliucijos bolševikai 
išpiovė buržujus ir jų turtus 
konfiskavo, bet jie negalėjo 
buržhjų smagenis konfiskuoti 
ir jas sau į galvas įsidėti. Jie 
buvo priversti priimti tarny
bon tokius senojo režimo go- 
lovoriezus-generolus, kurie se
niau juos pačius piovė. Tuos 
generolus jie ne tik kad ne
baudžia, bet atsiklaupę prieš 
juos ant kelių prašo, kad mo
kytų juos. Tie buvusieji caro 
satrapai gauna dideles algas ir 
gyvena sau švilpaudami.

Bet jeigu koks paprastas 
darbininkėlis per neatsargu
mų prasitartų prieš bolševikų 
valdžių, tai jis butų pasiųs
tas “ten, iš kur niekas dau
giau nebegrįžta”. Toks darbi
ninkas susyk prapultų ir nie
kas daugiau jo nebegalėtų su
rasti. Prapuolusio giminėms 
pasakoma, kad jie nesirūpin
tų, — ir tuo viskas prisibai
gia.

Bėgimas i užsienį
Kad Rusijoj yra bloga gy

venti, to fakto niekas negali 
užginčyti. .Jeigu ten butų ge
rai gyventi, tai žmonės nesi
veržtų į užsienį. Dabar iš Ru
sijos važiuoja kas tik gali ir 
kur tik gali, — į Kanadą, Bra
ziliją, Meksiką. Ūkininkai par
duoda gyvulius ir palikę že
mes skubinasi į užsienį. Bėga 
jie todėl, kad gyvenimo sąly
gos yra sunkios, ir todėl, kad 
ąėbcigąli nuo banditų apsi
ginti. Banditų dabartiniu lai
ku Rusijoj yra labai daug; ir 
jų skaičius nuolat didėja: jie 
išsivysto iš benamių vaikų.

Kiek yra žinoma, apie 50,- 
000 kazokų yra padavę pra
šymus, kad jiems butų leista

į Kanadą išvažiuoti. Duchobo- 
rai, kurie buvo į sovietiją su
grįžę, dabar skubinasi pasku
tinius savo daiktus parduoti, 
kad vėl grįžti į Kanadą. Ka
nadoj jie buvo jau gerai pra
sigyvenę. Bolševikiškų agen
tų prikalbinti, jie pardavė sa
vo nuosavybes ir važiavo į sa 
vo gimtinę Rusiją, manydami, 
kad ten jie galės ramiai savo 
gyvenimo dienas užbaigti. Bet 
pakako jiems bolševikų “ro 
juj” Šešis mėnesius pagyven
ti, ir jie dabar visais galimais 
budais stengiasi iš to “rojaus” 
pasprukti.

Išvažiavimas iš Rusijos
Turiu, pasakyti, kad išva

žiuoti iš bolševikijos nėra len
gva. Jeigu bolševikų agenta 
suuodžia, kad , norintis išva
žiuoti žmogus yra tiek gabus, 
kad galės tinkamai papasako
ti kas dabar Rusijoj dedasi, 
tai tokiam žmogui nėra pro
gos išvažiuoti. Jie, mat, bijo
si, kad užsienyj jų biznis ne
būtų gadinamas. Ypač jie “si
joja” amerikiečius.

Iš Rusijos negalima dau 
giau išsivežti, kaip 150 rub 
Jei kas turi daugiau,.‘tai “per
viršį” atima ant rubežiaus. 
Tie patvarkymai paliečia ir 
svetimų šalių piliečius. Jeigu 
pasisakai geruoju, kad turi 
daugiau pinigų, tai jie papra
šo juos atiduoti. Gavę pini
gus, jie nueina sau, kaip ka
tinai laižydami esi. O jeigu 
bolševikiški agentai daro kra
tą, tai krečiamas žmogus ir 
mirs, bet tos kratos neužmirš. 
Pirmiausia peržiūrima čemo
danai. Nepalieka nei vieno 
daiktelio, kad jį bent kelis kar
tus nepačiupinėtų. Paskui įsi
veda į kambarį ir paprašo nu
sirengti. Po to jau prasideda 
“revizija”. Nepalieka jie, atsi
prašant, nei vienos skylutės 
neapžiurčję. Drabužių kiekvie
ną siūlą iščiupinėja, batų pa
ltus prie ausies pridėję padau
žo. Jeigu po tokios “šcyros” 
revizijos ‘jie nieko nesuranda, 
tai atsiprašo keliauninko. Bet 
jeigu pas keliauninką suran
da paslėptus pinigus, tai tą
syk sudieu laisve. Nuo keliau
ninko ne tik pinigai yra ati
mami, bet magaryčioms jis 
turi dar kalėjime trejus me
tus pasėdėti!

Kitus siunčia, o patys 
nevažiuoja

Dabar aš prašau “Vilnies” 
ir “Laisves” štabo maklerių nu
rodyti man kitą tokią šalį, ku
ri elgtųsi taip, kaip elgiasi bol
ševikiška Rusija? Jeigu jie tai 
padarys, tai aš dar penkis 
“Vilnies” Šerus pirksiu. Na, 
bolševikiškos balalaikos, ką jus 
apie tai manote? Juk tai ne
blogas sanvičius, a?

Bet aš ypatingai trokščiau, 
kad tie makleriai patys ant 
savo kailio Rusijos gyvenimą 
patirtų, tąsyk jie nebarškėtų, 
kaip taradaikos, apie “bolševi
kišką rojų”.

Kiek jau metų praėjo, bet 
nei vienas jų į Rusiją dar ne
buvo nuvažiavęs, kad pažiūrė
ti ir ištirti, kaip ten žmonės 
gyvena. Vienok nežiūrint į tai, 
jie susirietę savo laikraštpalai- 
kiuose ir prakalbose sovietų 
tvarką giria. Jie giria tai, apie 
ką neturi nei mažiausio su
pratimo. Daugelis tais makle
riais patikėjo ir, pardavę sa* 
vo paskutinius daiktus, į bol
ševikišką rojų nuvažiavo. Ru
sijoj man teko sutikti daugy
bę amerikiečių, kurie nuo nu
garos turėjo nusivilkti pasku
tinius marškinius ir nešti juos 
į rinką, kad nusipirkti sau 
duonos šmotą.

Aš, būdamas darbininkas, j 
važiavau į Rusiją ne tuo tik

slu, kad komisaru tapti. Dar- 
)o aš nesibijojau. Aš buvau 
įasirengęs dirbti ir už ma
giausi atlyginimą bile tik bu
čiau galėjęs šiaip taip pragy
venti. Bet veltui. Jokio darbo 
ten negalėjau gauti. Ir supran
tama kodėl: Rusijoj visą lai
ką siaučia nedarbas. Darbinin
kų yra daug, o darbų ma
žai.

Kaip tyrinėtojai tyrinėja 
Rusiją

Dar kartą noriu pabrėžti, 
kad visokių unijų viršinin
kai, profesoriai ir tyrinėtojai 
Rusijoj yra sutinkami bolše
vikiškos valdžios agentų. Tie 
įgenlai pripasakoja “garbin
giems kapitalistiškų šalių sve
čiams” visokių stebuklų apie 
komunistus. Svečiai yra veža
mi į šauniausius • viešbučius, 
airi geriausį patarnavimą. Su 
Rusijos padėtim jie susipažį
sta prie staliuko, ant kurio sto
vi šampano buteliai. Gardžiai, 
pavalgę jr įsitraukę šampano, 
tie svečiai šaukia: “Da zdrav- 
stvuet sovietskaja vlast!”

Rusijos darbininkų gyveni
mas tiems svečiams pasiliko 
svetimas. Jie neėjo į darbinin
ko butą pažiūrėti, kaip jis 
ten su šeima viename maža
me kambariuke gyvena ir ką 
valgo. Juos agentai nuvežė į 
vieną kitą pavyzdingą fabriką 
ar įstaigą, ir tuo visas jų ty- 
’i nėjimas užsibaigė. Agentai 
ios, kaip kūdikius, prižiurč- 
o, nenuleisdami nuo jų savo 

akių.

Rašiau apie tai, ką pats 
mačiau ir patyriau

Mano tikslas buvo visai kl
ioks. Rusijon aš važiavau ne 
viešėti, bet apsigyventi. Būda
mas darbininkas, aš visą lai
ką ir susiduriau su darbinin
kais. Aš aplankiau įvairiose 
vietose šimtus darbininkų ir 
mačiau, kur jie gyvena, ką 
valgo, kaip dirba ir kas jais 
rūpinasi, kada jie apserga. Sa
vo rašinyj aš kalbėjau tik apie 
tai, ką mačiau* ir ką patyriau 
begyvendamas Rusijoj tarp 
darbininkų ir kaimiečių. Grį
žau į Ameriką dėl to, kad 
“bolševikiškame rojuj” gyve
nimas yra nepakenčiamas.

(GALAS)

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Mes Mokam Cash

570
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III.

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po n. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tol. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilėjinis

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS ‘

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

I Prenumerata metams 4 $2
j Pusei mėty $1
■ Koniia ........................................... 20c

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



šeštadienis, gruod. 3, 1927~ NAUJIENOS, CfilcagO, HL............... ..... ..............[6]

Tarp Chicagos 
Lietuvių

priešininkai — mažiausia 6 
mazgus, o aukščiausia 22.

Golden Star Koresp.
A. Yonaitis.

Town of Lake

Roseland
Golden Star Kliubo “Basket 

Bali” jauktas

Golden Star Kliubo “Basket 
Bali” jauktas Roselande tapo 
suorganizuotas lapkričio 1 die
ną š. m.

Vedėjas to jaukto yra dak
taras J. E. Makaras, kuris nuo
širdžiai darbuojasi, kad pakė
lus Golden Star Kliubo var
dą. Basket bolo jauktas turė
jo jau šešias rungtynes su ki
tais. Kol kas pralaimėjo tik 
vieną rungtinę. Tai yra geras 
rekordas ir garbė Golden Star 
kliubui. Jei netikite, tai štai 
paduodu sąrašą rugtynių.

Golden Stars laimėjo iš:

St. \Villtrods .... 33—6 
Woodmen Moderni 36—6 
Y. W. C. A.......... 39—9
Mystery .............. 29—14
Lazzeritive .......... 16—18
Golden Stars pralošė:
Tu r nėr s .............. 14—22
Golden Star jauktas yra pa

daręs mažiausia 14 mazgų 
(points) ir aukščiausia 46 maz
gus (points). Golden Stars

Mokyklos ir vaikai

Mokyklų darbas pačiame įsi
siūbavime. To reikalauja mies
to ir šalies įstatymai. Mokyklų 
darbo vertę supranta ir tėvai.

Bet ar visi tėvai supranta? 
Turiu pasakyti, kad bent ant 
Town of Lake supranta nevisi. 
Nes jei visi tėvai suprastų 
mokyklų svarbą, jų vaikai be
bėgiotų ir nesi valkiotų gatvė
mis, kai kitų tėvų vaikai sėdi 
mokyklų suoluose:

O jei tėvai nesupranta mo
kyklų svarbos arba nenori siųs
ti savo vaikus mokyklon — kas 
tada daryti? Kalbu apie vaikus, 
kurie yra mokyklų amžiaus.

Tokiame atsitikime turi mies
to valdininkai, ypač dirbantys 
apšvietos departamento reika
lams, priversti tuos vaikus at
sisėsti mokyklos suolan. O jei 
valdininkai to nedaro — kas 
tada daryti?

Tą užduotį, rodosi, turėtų pa
siimti vietos piliečiai, kurie ge
riau supranta, ko reikalauja 
vaikų, kaip priaugančios kar
tos, gerovė. Jie turėtų padaryti 
spaudimą į Apšvietos Tarybą, 
idant pastaroji ar kurios kitos

miesto įstaigos atkreiptų do
mės i šį reikalą, surastų budus 
suvaryti vaikus mokyklosna.

šitokiai užduočiai, čia, ant 
Town of Lake, rodosi, labiau
sia tiktų vietinis lietuvių 13-os 
wardos boosterių kliupas. Well, 
įdomu sužinoti, ką mano pp. 
Zolp, abu Kareivos, Pieržinskis, 
Ežerskis, Milaševičius ir kiti 
apielinkės lietuviai, lošiantys 
apielinkės gyvenime tam-tikrą 
rolę ir kaip įsigyvenusieji biz
nieriai, ir kaip namų savinin
kai, ir kaip visuomenės veikė
jai?

O kad vaikų klausimas yra 
opus, tai reikia pripažinti, štai 
šiomis dienomis jau ir vėl porą 
garažų vaikėzai išplėšė, štai 
vieną tik dieną žmonės matė, 
kaip vaikai ištuštino kišenius 
trims praeiviams. Vaikai užka
binėja praeivius gatvėse. O tai 
greičiausia daro tokie vaikai, 
kurių tėvai neprižiūri, kurių 
net nematoma reikalo siųsti 
mokyklon. Jei tėvai to nemato, 
tai išmintingesni vietos pilie
čiai privalo matyti. —Report.

Roseland

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkiniu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštu padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

CMtCAGO #«AL ĮSTATE ttOArfo
COOK COUNTY RIAU ESTATC BOARO
CMIOAOO BOARO OF UNOtRWRlTCR6

S09 W. 35th St. (Halstcd & 35 Sts.) .
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774

čia gausit geri) patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 

; šia ištaiga
Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.

TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABL’DAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 
DAMOKĖJIMO.,NAUDOKITĖS PROGA! 
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[STOKIT ŠIANDIE Į MUSU KALĖDINĮ 
TAUPYMO KLIUBĄ

(CHRISTMAS SAV1NGS CLUB)
Šitas Kliubas pagelbėk jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. (stokit į vienų ar (langiaus iš musų patogių klcsų. Prisi
rašyk it dabar
Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 

i draugams, jei nori, kad nueitų prieš šventes. METROPOLITAN 
STATE BANKAS siunčia pigiai, saugiai ir greitai.

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutinė ir didžiausia Lie
tuvių Valstijinė Banka 

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street 
Bankas atdaras šį vakarų iki 

8:30 vai. vakaro.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio susirinkimas bus ant
radienyje, gruodžio 6 d., 8:00 
valandą vakare, Strumilo sve
tainėje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime. Taipgi 
kviečiami ir tie, kurie nori 
prisirašyti.

Ratelis yra nepartinė drau
gija. Ratelio tikslas yra dailę, 
kiek galint kelti lietuvių tarpe. 
Gal dėlto Ratelis ir įgyjo gerą 
vardą Roselando ir apielinkių 
publikoje. Rateliečiai dirba ne 
už pinigus, bet iš pasišventimo 
dailei. Vyrai daugiausiai dirba 
prie dekoracijų, kad jųjų va
karai butų tinkamai prirengti. 
Moterys prisideda kitokiu dar
bu. Jos gamina užkandžius lo
šėjams, arba pardavinėja tikie- 
tus iš kalno. Štai kad ir bu
vusiam paskutiniam Ratelio 
vakarui buvo parduota 108 ti- 
kietai iškalno. Daugiausia pa
sidarbavo ponia K. Kenstavi- 
čienė, kuri pardavė 37 tikie- 
tus. Ji sako, kad butų ir dau
giau pardavusi, jei butų turė
jusi daugiau tikietų. Ponia 
Liudkevičienė pardavė 21 ti- 
kietą. Pardavė ir ponia Zika- 
vičienė 10 tikietų. Kiti ir ki
tos pardavė po mažiau. O vi
sus į krūvą sudėjus, tai yra 
geras pasidarbavimas.

Ratelis ne vien rengia sau 
vakarus,* bet jisai vaidina ir 
kitoms draugijoms. Gruodžio 
11 d., Strumilo svetainėje, Ra
telis vaidins “Žydas Statinėje” 
“Aušros” knygynui. Sausio 
mėnesyj, 1928, rodosi 22 d., 
Strumilo svetainėje vaidins 
“Exproprijatorius” švento Pet
ro ir Povilo draugijai. O gruo
džio 31 d., savo nariams ir 
Ratelio rėmėjams rengiama 
naujų metų sulaukymui vaka
rėlis Shedvilo svetainėje. No
rintieji dalyvauti naujų melų 
sulaukymui vakarėlyje, tikie- 
tus- turės įsigyti iškalno, nes 
Ratelis norės žinoti kokiam 
skaičiui svečių pagaminti va
karienės. Tikietus bus galima 
gauti pas Ratelio narius.

— Raštininkas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.

Ja;; L", ’ as buvo
29 dieną lapkričio Mildos 

svetainėje turtėjo prakalbas 
ADPLS. 8-4as K-tas (graži ei
lė raidžių — ar ne? Tai vis, 
mat, titulai).

Jau keli iš eilės metai, kaip 
lankiausi tokiuose parengimuo
se, tad pranešimas apie šį pa
rengimą sudomėjo ir mane. 
Manau sau, mažu ką nors>svar- 
baus išgirsiu, ypač iš Andru
lio, komunistų dienraščio re
daktoriaus; visgi žmogus, de
šimtį metų išsėdėjęs su plunks
na, turėjo šį bei tą išmokti. O 
ir pati kalbų tema, kaip aiš
kinimas partijų pagrindų, iš
rodė įdomi.

P-nas Zalpis atsistojo ant 
pagrindų arba žipt steičiaus 
rankoje laikydamas popieros 
lakštą, kuriame, matoma, buvo 
surašyta šnekos tema. Jo kal
ba buvo daug-maž tokia: “Nau, 
kaip sakyti, šitas supuvimas 
reikalauja musų ir jūsų, te- 
čiaus prisirašykite. Mes turi
me blankų. Nau, kaip sakyti, 
aš kviečiu Andriulį.”

Andriulis pirmais savo šne
kos žodžiais pagriaudeno klau
sytojus kunigiškai. Sako: no
rint būti komunistu, tai nega
na, kad būtume paviršutinis 
komunistas; tokių komunistų, 
kai atsiskyrėme nuo socialis
tų, turėjome didelę, armiją, bet 
kur jie dabar?

Toliau apie partijų pagrin
dus: klerikalų, tautininkų, so
cialistų ir komunistų. Klerika
lai esantys tie, kurie eina baž
nyčion, bet netiki i Dievą. Kal
ba apie sandariečius, paliečia 
jų programą, kritikuoja jų nu
sistatymą link balsavimų ir 
unijų klausimuose dėl nepažy- 
mėjimo valandų kiekio ir tt.

Socialistai, kaip darbininkų 
partija, daugelyje vietų atsic- 
kusi gerų rezultatų: pavyz
džiui, Reading, Pa., ir kitur. 
Bet... esama labai daug socialis
tų arba socialdemokratų parti
joje ydų, narių kaip, Pilsuds
kis, Mussolini, Plečkaitis, Pap
lauskas ir kiti.

Nors, matyti, Andriuliui ne
apėjo klausytojus informuoti, 
kad viršminėti asmenys jau iš 
partijos pašalinti, bet prisimi
nęs, kad ir komunistų partijo
je yra jų daug, o gal ir viršy
tų visas kitas partijas, tad su
sigriebė ir vėl pateisino. Esą, 
tokių žmonių galima užtikti 
visur, ir todėl socialdemokra
tų partija, abelnai imant, ne
santi bloga. Skirtumas tarp 
komunistų ir socialdemokratų 
esąs toks, kad socialdemokra
tai savo demokratiškumu per
daug išlepę, o komunistai dikta
tūros pagalba stengiasi įgyven
dint komunizmą tuojau. Ret 
socialistai nėra geri. Jie esan
tys didžiausi komunistų prie
šai. K. Bielinis esąs geras todėl, 
kad serga. Komunistų partija 
esąs pavyzdis Rusijos, kuri jau 
valdoma 10 metų komunistų ir 
geriausia darbininkams patin
kanti. Net, girdi, buržuaziniai 
korespondentai, profesoriai ir 
dideli priešai Rusijos, ir tie sa
ko, kad darbininkai esantys pa
tenkinti viskuo Rusijoje.

Klausant Andriulio prakalbos 
matėsi, kad jau dabar jis ne tas, 
kas buvo kitados. Andriulis pa
rode daugiau rimtumo, bet ne
daug žinojimo. Nežiūrint to, 
kad kalbėjo apie pusantros va
landos, jis nepasakė nieko, ko 
nebūtų buvę visiems žinoma jau

vo, kaip muses baidydamas, ale 
visgi be keiksmų, be piemeniškų 
burnojimų.

Kalbėjo dar Jonas Kalvelis. 
Jo kalba buvo ne kažin kokia. 
Kalbėti jam nevyko. Bet kai 
pradėta duoti klausimai, tai 
jis matyti, suinteresavo “Vil
nies” redaktorių ir manadžerj 
ir kai kuriuos kitus.

Buvo kolekta. Surinkta 
$18.45. —J. B .Aglinskas.

Apsivedė M. Petru 
ševičius

23-čią dieną šio mėnesio ap
sivedė Mykolas Petruševičius, 
žinomas lietuviams smuikinin
kas, su p-lc Natalia Kazake
vičiūte ir apsigyveno adresu 
1118 North Hoyne avė.

Vestuvės buvo labai gražios 
ir pavyzdingos. Jose buvo ne
mažai muzikos profesijos žmo
nių ir tarpe kitų dalyvavo p. 
Carboni, paskilbusis Chicagos 
dainininkas. Be to, vakare at-1 
vyko Morrison viešbučio or
kestro nariai, kurių grupėje p. 
Petruševičius yra seniau 
kavęs.

P-nas Petruševičius 
atidarė naują muzikos 
ją Northsidėje, adresu

Hoyne avė. ir duos mu- 
pamokas norintiems mo- 
smuikuoti ir pianą skam 
Studija atdara kasdien.

smui-

dabar 
studi- 

1118

perėjo

North 
zikos 
kintis 
binti.

P-nas Petruševičius turi ir 
kitą studiją ant Town of Lake, 
adresu 4502 So. Ilonore st. 
čia jis būna šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
taipgi ir pirmadienių vakarais.

P-nas Petruševičius yra pa
tyręs muzikas. Pats pradėjo 
smuikuoti dar mažu, septynių 
ąjetų, vaikiščių būdamas. Kiek 
vėliau ėmėsi rimtai rengtis mu
zikos karjerai. Pirmiausia mo
kinosi pas prof. Chapek. Toliau 
jo mokytojai buvo: Ludwig 
Becker, paskui Columbia Scbool 
of Music, vėliau — Harry 
Diamond. Kaip matote,
per keletą gerų muzikų rankų. 
Pridėkite prie to dar 
patraukimą prie muzikos ir pa
sidarys aišku, kodėl p. Petru
ševičiaus asmenyje Chicagos lie
tuviai turi gabų muzikantą ir 
muzikos mokytoją.

O ir patyrimų p-nas Petruše
vičius turi muzikoje pakanka
mai. Jis buvo narys Sinai Syrn- 
phony Orchestra, čai darbavosi 
kaipo Concert Master. Buvo 
Goncert Master Cbicago Sym
phony Orchestra, mokino muzi
kos kitus p. Pociaus Beethovc- 
no Konservatorijoje, o taipgi 
VVaukegan School of Music.

Šiuo laiku, apart davimo pia
no ir smuiko painokų moki
niams ir mokinėms, pn-as Pet
ruševičius dar 
Chicago 
chcstra.

Kaip 
yra p.
spręsti ir iš to, kad dar tik 17 
metų būdamas jis jau žavėjo 
suprantančią muziką publiką 
Vicuxtempts Concerto ir D 
Minor numeriu, kuris skaitomas 
vienu sunkiausių smuiku atlikti 
numerių. — Reporteris.

įgimtą

Civic
groja kartu su 
Symphony Or-

gabus smuikininkas
Petruševičius galima

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATĄ
nuima išnaikinti Jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 metų patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
• 208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu, kad savo sto
rą perkėliau į naują vietą: po 
No. 4106 S. Francisco ir Archer 
Avė. Visi mano kostumeriai ir 
rėmėjai kviečiami atsilankyti, o 
aš suteiksiu patarnavimą taip, 
kaip ir pirmiau. Dabar esmi pri
sirengęs atlikti darbą prie nau
jų drabužių kaip pirmiau.

BEN THE TAILOR
4106 So. Francisco and Archer Avė.

Valome, prošiname ir taisome 
senas drapanas.

BALIUS IR ŠOKIAI
Lietuvių Moterų Dr-ja Apšvieta 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 11,1927 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.
Visi maloniai prašomi atsilankyti ir pasilinks

minti prie geros muzikos. Narės į Draugiją bus pri
imamos dykai.
Pradžia 6:30 vai. vak. Tikietas 50c

Ukrainiečių Dainos Draugija Lisenko
Stato scenoje garsųjį Rusų veikalą

NATALKA POLTAVKA
Nedėlioj, Gruodžio 4 d., 1927

Church Hali ant Oakley ir Rice St

Dainuos Kijevo operos dainininkai
Pradžia 7:30 v. v. Kaina bilietų $1.00 ir 75c.

Kviečia Rengimo Komitetas.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

“Genovaitė” Bridgeporte z- 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 4 d. 

ŠV. JURGIO PARAP. SVET.

Vaičkaus teatras stato istorišką 8-se paveiksluose 
dramą

“GENOVAITĘ”
kurios vaidinimas Town of Lake ir North Sidėj 

praėjo didžiausiu pasisekimu 
Pradžia 7 vai. vakare

IR
Si Kartą Čigonai Aida

Sekmadieny, Gruodžio (Dec.) 4 d., 7:30 v. vakare LIETUVIU AUDITORIJOJ

1 ■ ' ' •.

.-...r.t . . -V « S - „-ji- Ai*- .............  . .. ■

Antras aktas

x Po vadovyste komp. St. Šimkaus.
Bus ir šokiai. Kviečia ir rengia jūsų BIRUTĖ



UJ1EJNUS, Cmpagu, Ut šeštadienis, gruod. 3, 1927

Persiskyrė su 
Gruodžio 1 dieną 
dą naktį, 1927 m 
metų amžiaus, 
Stanislava 
Chicago, 
nuliudim 
tėvais C 
2 brolių, 
gimin

šiuo pasauliu 
11:10 vulan- 

, sulaukus 10 
gimus 

Rugpjūčio
III.. '

Jaun. Birutės kon
certas bus gruo 

džio 11 d

North Side Bridgeportas DIDŽIAUSI PUBLIKOS 
DEBATAI

Pereitų trečiadienį šioje ko
lonijoje p. Vaičkaus teatras

Užkvietimas i publikos 
debatus '

A. A.
6, 1917 

paliko dideliame 
iną Agniešką po 
titė. tėvą Petrą, 
ir Bronislavą ir 

,n::< pašarvotas, 
Su. Aiteįian A v.
Įvyk.--, Panedėlyj, 

vai. ryte iš 
Prasidėjimo 
j parapijos 
atsibus gė- 
už velionės 

bus nulydėtas Į 
lapines.
š. Piorailės gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

“Birutė”

’igait 
Bet)':

Laidotuvė
Gruodžio 5 dieną 
namų į Nekalto 
Panelės švenčiausios 
bažnyčią, kurioje 
dūlintos pamaldos 
sielą, o iŠ ter 
šv. Kazimiero

Rytoj “Birutė” stato scenoje 
.operą “čigonai” ir duos kon- 
certinęje formoje antrą aktą 
“Aidos.” Pradžia 7:30 vai. va
karo. Vieta Lietuvių Auditori
joje. Nepamirškite ir pasisteng- 
kitę būti visi, kas tik galite, 
‘•Birutės” parengime.

Iš Beethoven kon 
servatorijos

kon-
Dabar

Birutės sezono ati- statė scenoje “Genovaitę”, ku- 
kuris delei vaidino tas pats sąstatas 

peikiau- kąN’r kitose vietose, kaip pav. 
sančių priežasčių negalėjo įvyk-i ant I own oi Lake. Publikos, 

■ • įvyks 'kaip dėl tokios palyginamai
gruodžio 11 neskaitlingos lietuviais kolio- 

i ii jos, buvo daug — virš tri
jų šimtų. Vaidinimas patiko. 
Publikos elgesys vaidinimo lai
ku buvo pavyzdingas. 
vaite” vaidinta parapijos

Jaunosios 
darymo koncertas, 
ne nuo Jaun. Birutės

Pakeistas Beetboveno 
servatorijos telefonas, 
via: Victory 1104. Tu 
su šia muzikos įstaiga reikalų, 
kreipkitės nauju numeriu. 

* * *
šeštadieny, gruodžio 3 d., 8 

vai. vakare Bcethoveno Kon
servatorijoje mokiniai pildys 
turiniagų programą, ikilyvauja 
piano mokiniai p. A. S. Po-

’ciaus, p. L. V. Saar ir p. C. 
į Gaubis; smuikavimo p. Lulu 
i Baben; dainavimo p. Onos

ti pereitą sekmadienį, 
kitą sekmadieni, į. 
d., Lietuvių Auditorijoj.

'lai bus turtingas musų pa
augančios kaitos koncertas 
dainos, orkestras, Įvairus mu
zikos solo ir tt. Taipjau išda
linimas dovanų baigusiems1 caneje. 
mokyklą. Po koncerto gi bus 
5ckiai ir žaismės.

'I'ų vakarų pamatysime kaip 
vra lavinami jaunieji birutie- 
čiai ir ką jie jau yra atsiekę.' 
O paskui, prie jų pačių didelio 
orkestro, ir pasišoksime. įžan
ga nedidelė — tik 50c., kurie 
eis praplėtimui gražaus Jau
nosios Birutės darbo. M—ta.

“Genovaitė“
Bridgėporte

Roseland
daug 
papa- 

Rusiją.
fak-

Geno- 
sve-

N.

Beveik kiekvienas lietuvis, 
mokantis skaityti, yra skaitęs 
“Genovaitės gyvenimą”, 
toli gražu ne visi yra 
ją perstatant scenoje/ 
dabar patartina visiems 
tyti tą gražų veikalą, 
tytą Vaičkaus teatre su 
reikalingais to veikalo’ 
tymui papuošimais,
mais. Pradžia 7 vai. vak., jsv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

Broliai lietuviai Rridgepor-

Bet 
matę 
Jodei 
pama- 
pas ta
vi sai s 
pasta-

pagrąžini-

Persiskyrė su Šiuo
Gruodžio 1 dieną, 8 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Raniigaios parap., Rimašių 
kaimo, Amerikoj išgyveno 18 
m., paliko dideliame nubudime 
brolį Pranciškų, brolienę An
taniną, pusbrolį Juozapą ir 
gimines, o Uetuvoj motiną Do
micėlę, brolį Kazimierų, dvi se
seris, Barbora ir Oną. Kūnas 
pašarvotas, randasi, 8811 
Houston Avė.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gruodžio 5 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Juozapo So. Chi
cago, 111. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o rš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. P. Vaitkevičio 
giminės, draugai *ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius, Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

veltui.

Vaičkaus Tėatras

A. Kupreišis pusėtinai 
nauju negirdėtų dalykų 
šakojo apie Sovietų 
Jo pasakojimai paremti
tais. Vieni ir kiti klausia, iš 
kur tu tiek žinai ir faktų pri
sirinkai, kad pyli diena iš die- • tįe^jai neužsileiskim kitoms ko- 
noH «yvu žodžiu ir raitu? O i..,.:
jis sako: išbūkite Sovietų Kn- 

sijoje pusantrų nietu ir jus 
tą patį papasakosite ir para
šysite.

Kadangi žmogus, išbuvęs So
vietų Rusijoje pusantrų metų 
•r iš lenais papasakoja apie 
žmonių gyvenimą, rodos iš to 
kiekvienas turėtų pasidžiaug
ti, bet taip visai nėra, 
iš to džiaugiasi,
per žmogų, koks ten gyveni-

Jurg’io parapijos svetainę, pa- 

sidžiaugkim musų teatru, mu
su artistais.

— Rengėjai.

šiame sezone Vaičkaus tea
trui nepaprastai sekasi. Tąsoj 
pusantro mėnesio publikos at-

Isilankė į teatrų virš pustrečio 
| tūkstančio. Du sykiu suvaidi- 
; no Brighton Park kolonijoj, 
! viena vaikams dieną, o kitą su- ...
įaugusiems. Per abu vaidinimu (larbimnkams Sov^tų Bu- 
j elsilankė virš šešių šimtų pub- j

Bridgeport’e vai- &aus 
Jurgio parapijos 
vaikams, 

virš šešių 
Lake lupk r. 

pastatymas su- 
' traukė virš 700 šimtų žino- I
nių; '
virš 300 žmonių.

Toks didelis teatro pasise-a h>kj? Ljzni daryti iŠ Rusijos 
į kimas reiškia, kad publika ta- indijoniški

Vieni 
kad patyrė

Kuomet žinos, nepri- 
indijoniški komunistai.

•• , Kuomet vieniems džiauksmas. 
kuriu i kitiems verksmas ir deja- 

šimtu. į vinias. Verkia ir dejuoja Rose- 
27 d. t lando indijoniški komunistai, 

kam Kupreišis rašo ir pasa
koja teisybę apie Sovietų Bu- į 

North Šulėj lapkr 30 d. s‘jQ- Mat> kuomet žmonės ži-

i atsilankė 
likos. Vieną 
din imą, i

• svetainėje
! susirinko
I

.Town of

MARIJONA PINAITAITĖ
pasauliu 

, 8:45 valan- 
m., sulaukus 

rnžiaus, Marijona gimė 
17, 1911 m. Kewanee, 
«> dideliame nuliūdime 

> tą po tėvais Nasi- 
tevą Vincą, 2 seseris,

švogerį Šidlauską, 2 te
tas, 2 dėdes ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, 
Rockwell St. 

Laidotuvės
gruodžio 5 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekaltė Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Pinai- 
taitės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis, 
švogeriai, Tetos, Dėdės 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Persiskyrė su šiuo 
lapkričio 30 dieną 
dą vakare, 1927

rugst p
III., pu 
motiną 
jokaitę 
Oną ir Julijoną, brolį Anta
nų, f

randasi 7014 So.

jvyks panedėlj

ir

me. teatre randa pilną pasiten
kinimą. “Gyvųjų i

i ir “Genovaitės” pastatymai 
I Vaičkaus teatre \. - -----------
Kas nori ką nors nepaprastai 

; gražaus pamatyti, įsigyti ne- 
: išdilstantį įspūdį, tas būtinai 
1 turi pamatyti “Genovaitę”, ku
ri eina trečiu kartu Bridge- 
port’e- Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, nedėlioj, gruodžio 
mėn. 4 d. Patartina anksčiau 
pasirūpinti 
of Lake ir 
truko.

darė iki 
nabašninkų”! |D įversti 

pastatymai darbu, 
vra kliasiški. i miestą.

o

i komunistai, koki 
šiol. Be biznio bus 

užsiimti naudingu 
netrankytis iš mie-

vietomis, nes Town 
North Sidej jų pri-

Rengėjai

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. f. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė.. Tel. Blvd.

Kad paprasti darbininkai ne-1 
suprastų tų jų gudrybes, indi-, 
joniški pasigarsina, kad va
žiuojantys su maršrutu. Marše- 
rutininkai dar pasiima po 
Adomo šonkaulį ir pusgalionį 
traukia po Jungtines Valsti-: 
jas, kur skurdžiai darbininkai' 
apsigyvenę. Ne labai senai bu-j 
vo aitsibaladojęs Andriulis. Jis 
čia sakė spyčių, tas jo spy- 
čius lygus kūmučių pašneke
siui. Nabagas dejavo, kad ma-, 
žai buvo publikos ir niekas ne
ėmė diskusuoti. Mat, padorus 
darbininkai nebesilanko klau
sytis tokių spykerių spyčių. 
Dažnai tokie spykeriai gyvu 
žodžiu pasibėdavoja, kad nie
kas nesilanko klausytis jų 
spyčius ir niekas neina su jais 
debatuoti. Bet per “Vilnį” kaip 
kada pasisako, kad supliekė 
katalikus. Jie kaip kada ap
simeta katalikais ir patys sa-į 
ve pliekia. Toks atsitikimas 
buvo, atsimenu, Bridgeporte ir 
Boselandc. Del to kapitalistiš
ko dolerio jie ir pliekia patys 
save publikoje. - Darbininkas.

SLA. 122 kuopos susirinkimas at
sibus nedėlioj 4 dieną gruodžio, 1927 
m. 4523 So. Wood St. Gerbiamieji 
virš minėta kuopos nariai malonėkit 

i kuoskaitlingiausiai, nes 
yra daug svarbiu dalykų. Nominaci
jos j SLA. pildomąją tarybą. Taipgi 
bus rinkimas ir kuopos valdybos 
1928 metams. , Ra.št. P. Mankunas.

Sekmadienyj, gruodžio 4, 1927, 
St., J 0:15 vai. ryto įvyks publiški 
debatai temoje: “DRAUGINGOS 
JUNGTUVES”, 'lai bus taip vadi
namas “Open Forum”. Apie tas 
Draugingas Jungtuves arba Drau
gingą Apsivedimą visi kalba ir ra
šo. O. sekmadienyj susirinkusi pub
lika viešai apie tai diskusuos. Atsi- 
lankykit. GYVENIMAS.

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. ilalste<tj ‘hdyvauti

šiuomi turiu garbės kviesti 
paskaitų ir debatų mylėtojus 
atsilankyti rytoj j Lietuvių Au
ditorija 10:15 vai. ryto.

Kaip “Naujienų” skaityto
jams yra jau žinoma, sekma-* 
dieniais rengiu paskaitas ir pa-l• I Liet. Moterų Dr-ja Apsvilta prieš- 
skaity lankytojai (keletas jų)' vat'po
reikalavo, kad surengčiau vie-Į pietų, Mark White Parko svet. kny- 
šus publikos debatus dienos' JY’JJ;. Yį?Ps nar®s malonėkite suši- , , \ , . . . rinkti laiku, nes yra daug svarbių
klausimu. O dabartinis dienos reikalų. —Sekretorė.
klausimas yra - “Draugingas. ---------
Apsivedimas”. L - - - ■ - • --

Apie tą drauginga apsivedi-'tadkmyj, gruodžio 3d., nuo 8 vai. va- 
mą rašoma beveik kiekviena- sja aVP> 
me laikraštyje ilgiausi straip- vykti, 
sniai. Vieni giria tą draugiu-1 
gą apsivedimą, o kiti peikia. ’ GeVbTam7eJie 
Bytoj Lietuvių Auditorijoj su- draugystės 
sirinkusi publika galgs tą klau- j ®?‘ibJBrie^ueodžio ^"1927°’m. 

visapusiai ’ vai. vakare paprastoj svetainėj, 
I Lukoševičio, 4531 So. Paulina 
'Chicago. Nes yra daug svarbių rei 
kalų. Valdyba.

L'AS. 81 kuopos mitingas įvyks šeš-

Liuosybės svet., 1822 Waban- 
e. Nariai prašomi laiku at- 

— Raštininkas.

S'imano Daukanto Draugija, laikys 
priešmetinj susirinkimą, sekmadie
ny.!, gruodžio 4 d. šių metų, 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet. 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
būtinai privalote atsilankyti, nes tai 
yra svarbus susirinkimas.

P. K., nut. rašt.

Marųuette Park apielinkė.— SLA. 
260 kuopos mėnesinis z susirinkimas 
įvyks gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svet., 2436 W. 59 St., 
prie Artesian Avė. šitas susirinki
mas yra metinis ir svarbus, todėl vi
sų narių yra būtina pareiga jame 
dalyvauti. Fr. Druktainis, uzr. sekr.

simą išdiskusuoti
— ir prieš, ir už.

Malonečiau, kad 
debatų mylėtojų 
kuodaugiausiai. 
atsilankant.

— A. Žymantas
“Gyvenimo” Redaktorius.

Lietuvos Sūnų No. L 
nariai virš minėtos 
malonėkite atsilankyti 

kuris 
8 

P- 
St.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir vyrų laikys prieš
metinj susirinkimą, gruodžio 4 d., 
Lietuvių Tautos parapijos svetainėj, 
3501 So. Union Avė., 1 vai. po pie
tų. Draugai-ės esate kviečiami at
silankyti. Sekr. B. Dubinckienė.

paskaitų ir 
atsilankytų 

Lauksiu jūsų Brighton Park Liet. K. Pašelpinio 
Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks rytoj, gruodžio 4 d. lygiai 1 
vai. po pietų, McKinley Parko svet..

A. J ūsas, sek r.

Dr-ja šv. Petronėlės priešmetinis 
susirinkimas atsibus nedėlioję, gruo
džio 4 d., 1927 m. 
šv. Jurgio para p. 
Auburn 
valdyba 
tarimui.

1 vai. po pietų, 
v., 32 Place ir 

Avė. Bus renkama nauja 
ir daug visokių reikalų ap- 
zNarės malonėkite pribūti.

A. Kliučinskaitė, rašt.'

rimtas programas jvyks

PRANEŠIMAI

Draugystė DLK. Keistučio prieš
metinis susirinkimas jvyks sekma- 
dienyj, gruodžio 4 d., 1927 m. 1 
vai. po pietų, Meldažio svet., Drau
gai ir draugės teiksitės atsilankyti, 
yra daug reikalų ir bus renkama 
nauja valdyba dėl 1928 metų. Rašt.

Labai
Gruodžii 4, kaip 8 vai. vak. Ray- 
rnond Institute 816 W. 31st Cliict- 
gu, III. Dr. B. Otto gerai žinomas 
ir , pagarsėjęs kalbėtojas dalyvaus 
šito vakaro programe. Taipgi mano
me turėti gerą muziką. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gausingai atsilan
kyti. Nes išgirsite daug ką naudin
ga.*—Komitetas.

jvyks gruodžio 4 d., — vai. po pietų 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai ir nares rnalonekite dalyvauti 
susirinkime, nes bus rinkimas kuo
pos naujos valdybos, 1928 metams. 
Taipjgi neužmirškite užsimokėti už 
vilktas mėnesines mokestis.

K. čepulevičius, sekr.

Didžiausislšpardavimas 
Vakarinėj Dalyj Miesto

$12-50

ir Apsiaustų tie

siog iš dirbtuves

verČios $25.00.

Tūkstančiai

Ateikite ir išsirin
kite geriausias dra
panas už pigiau
sias kainas. Musų 
kainos apsiaustų ir 
siutų yra taip že
mos, kad tik ap
moka už matorijo- 
lą; parduodame su 
nuostoliu.

P-NAS M. HASS, 
buvęs išdirbėjus 
drabužių, privers
tas yra išparduoti 
visus siutus ir ap
siaustus dėl apmo
kėjimo skolų.

Apsiaustai šiame 
išpardavime parsi
duoda po ....

POPULAR CLOTHING CO

JUS DAR 
TURITE
LAIKO

Jųs dar turite progos įsivesti į savo namus garo 
arba šilto vandens šilumą šiai žiemai. Jūsų pečius 
arba furnas nebus judinami kol mes įvesime namų 
apšildymą ir jus nebusite be šilumos nei minutes.

Dabar yra laikas nusipirkti 
garu arba karštu vandeniu 
namų apšildymo reikmenis, 
nes rudeniniai užsakymai 
jau yra beveik užbaigti, bet 
mes dar turime ant rankų 
užtektinai namų apšildymo 
reikmenų, kuriuos mes pir
kome anksti pavasarį ir ku
riuos turime iškraustyti iki 
galo.

Jus galite pasinaudoti proga dideliu kainų atpigi
mu, jus taipgi galite paimti išmokėjimų planą. Jus 
galėsite būti patogiai ir gyventi sveikai visą žiemą 
su moderniškai apšildytu namu ir išmokant dalimis. 
Pašaukit, musų inžinierius atvažiuos pas jus bile 
kada ir tas jums visai nieko nekainuos.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo materiolų 
pigiau negu olselio kainomis.

Sol Edis & Sons
INCORPORATED

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22 St
Tel. Victory 2454 Tel. Lawndale 2454

2455
3201 3201

9/£J'r’$*WVCL£

1228 So. Halsted St.
Musų krautuvė atdara nedaliomis nuo 9 iš ryto iki 5 po pietų.

KRIščIOKO

Moteris Marcelė sūnūs 
Edvardas ir Giminės.

Paminėjimas vienų metų 
sukaktuviij mirimo

JUOZAPO

dieną Gruodžio, 
šiandien suėjo

kuris mirė 1 
1926 metų, o 
lygiai metai kaip Juozapas per
siški re su šiuom pasauliu. Mes 
likome dideliame nubudime. 
Meldžiam musų draugų, gimi
nių ir pažįstamų tame paminė
jime ištarti: tegul bus jam 
lengva žemelė.
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Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3607 Auburn Avė.
chicago. zill._____

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Halzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

Chilago. UI.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidosi
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport
Avė., Chicago.

JUetiiviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S't. nuo 7—
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St

Arti Leavitt St. ' 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K.GUGIS 
advokatAs 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. •

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KnŪRGELiONIŠ ”
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest NVashington Street 

Cor. VVashington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 .

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard *2800
Namų Telefonas Republic 9723

~~ J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A, A, GUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001,.
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—y vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
•Tel.- Victory 6279 : ■

DR. G. SERNER
Lietuvis Aikų Specialistas

3265 So. Halsted St. 
Valandos: nuo i iki S vakare, 

Nedėlioj nuo 10 lĮp L

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

lietuvis akių specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

9 : Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvėš 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai n rak t i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
lijos lig o n b u- 
•iuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
me? gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika- 
uose moterims 

ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

MBS. K. S1EDLINSK1ENĖ 
AKUŠERKA

Seniau gyveno Town of Lake
4519 So. Paulina St.

Dabar persikėlj j Brighton Park
1108 So. Francisco Avė.

Tel. Virginia 1829

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS |
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto, 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuu 9 iki 12 'ai. dienos ir 
nuu 6 iki 9 valandai vakare

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12 

rrDA’vTDONIŠTMiU 
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo'>d 5107 
Valandos

nuo 0 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

l’elephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M T STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue ■ 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 4)257
DR. P. Z, ZĄLATORIS 

GYDYTOJAS W CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija

7054 S. YVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Įvairus Gydytojai j
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 1
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Rez. Tel. Drexel 9191

D R. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną. 
__________ 1______________________

DR. M. J. SHERMAN I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ruy ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak- Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Rus. Telephone Flaza 3200

■ JvaįrMs Gydytajai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

D R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai ..........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8>60 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

DR. J. J. KOWARSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

[CLASSIFIED APS.
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911* So. Halsted St., 
Phone Vincennes 3932'

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų CnicagOj.

. Phone Van Buren 2130

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, sterllgrafijoš, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai .greitai užbaigia
ma pradini mokslu ^ devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abclną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose* mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 So. Halsted St., Chicago, III. į

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 h 
daugiaus.

SCHOOL
1507 W. Madison Street 

FEDERAL AUTO ENGINEERING

Šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDĖJ 

Visa diena 
Utarninkais, Seredomis, 

Ke t vergai s ir pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH' SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Miscellaneous
įvairus __________

24 Menesiai Išmokėjimui
{vedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesimo namų apšildymą be jokio 
iniokėjimo ir į 24 mėnesius dcl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu m>šil(lymas. Apskaitliavi- 
mas dvkai. 221 E. 77tl> St., arba 
Tol. Triangle 8231.

ĮVESK1T elektrą į savo namus.; 
Atsakanti .firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros į 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo mc- j 
tų iki 2. Phunc Van Buren 2927.
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Miscellaneous 
____Įvairus___________ ' 

RUBIN BROS. 
NAMŲ STATYTOJAI .

4165 Archer Avė*
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUJi
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užgantdinimą. Įvedam elektroa d ra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7402

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

BIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemų. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand* Avė., Berkshire 1321.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsigaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate dengtas, vi
nys ir cementas, $2 mielini, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Sceley 6065.

PLUMB1NGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Financial
_______ Finansai-Paskolos______

< A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

1-itio ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kąs 

vakaras

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2’A noošimčįp ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st. 

Tel. Armitage 1199.

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
d J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
Į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi damijie antrus morgičiu.s. 
ROYAL F1NANGE CORPORATION 

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

PASKOLOS namų savininkams —• 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL F1NANCE CO. 
•Morton Bldg., 108 N. VVclls St.

Financial
Finansai-Paskolos

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 1 

IR MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
Mes skolinam $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

Mes darome taipgi 1, 2 ir 3 mergi
šius labai pigia kaina. Pasimatyklt 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj 
1726 W. Chicago Avė. 

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

• kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT , 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
nq, geromis sąlygomis. Famatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN,
155 No. Clark St. , .

Room 82t Central 6260

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na
mą N. W. Šide, nebrangiai, be įmo- 
kėjimų, matykit mus pirma.

ADVANCE HEALTY CO., 
4916 irving Park blvd.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome Į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

TURIME pinigų 2 morgičiams, N J 
arba N. W. side, _4% komiso, 6% j 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair; 
Finance Trust, 4528 Lavvrence Are , j 
Tel. Palisade 6016.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn 464G.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT

REAL ESTATE Į

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

PATENTAI
FttANK J. saiRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY 

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Ncdč- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Situation Wanted
Darbo Ieško 

ll'^ŠKAU darbo už virėją. Turiu 
! visokio palyrimi per daugelį metų, 
i ’l’el. Ąrinitage 8963. . • .
j j,—-i. ...—--------------- -----------

Ieškau darbo ofise, bj.su baigęs 4 
įmetus high school biznio kursą. Tu- 
I riti du metu patyrimo. Moku lietu- 
i viškai. 317 W. 52nd Str.

JIEŠKAU darbo prie namų, c;.u 
1 na'šįo, W vaiku.

/ Yards 2712

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia _ _ _

DIRBTUVIŲ DARBININKŲ, $15 
į savaitę. Lovų taisytojų, $65 į mė
nesį. Virėjų, $25 į savaitę. Virtu
vių pagelbininkų, $16 j savaitę. Mo
terų į mašinšapius, $15, $18 j savai
tę. Drill ir punch press operator- 
kų, $18 j savaitę.

Taipgi dabar turime ir kitokių 
darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted Et., 2nd floor 
kampas 42nd St.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti įminus, nėra vaikų ir 
skalbti nereikia. Joseph Tandzi- 
golskis, 5405 S. Hoyne Avė., 1 fl.

REIKALINGA moteris 2 vaikų pri
daboti. J. Mačiulis, 2011 S. Halsted st.

REIKALINGA moterie dirbti vir
tuvėj, restauracijoj ,už pagebininkę, 
1338 W. 59th St.

Help Wanted—Malė 
________ Darbi n i n k y fieiki a 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą, asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
i turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį..skėlbinuį. 

! Rosoland Motor Z Car CoM 
L0857 Michigan Avė.,• • i ••1 L -------- 1—-- •-(-<--- > * U ■ . ---------------------

REIKIA VYRŲ
• Malęnium Hr 'lenkvanr darbui kur 
jus galjt uždirbti ge^ą mokestį. Mes 

I išmokiname savo darbininkus. Paty
limas nereikalingas. Atšišaukit šian
die pas'

MR. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Salio St.

REIKIA gero shear man. Atsi
šaukit tuojaus.

APEX IRAN & M ET A L CO.
4000 Wentworth Avė.

ATIDA LIETUVIAMS 
DREIVERIAMS

Viena didelė perkraustymo įstai
ga Chicagoj turi vietos dėl keletą 
vyrų važinėtis su trokais pagal kon
traktą. Atliekamos ir tolimos ke
lionės. Geras uždarbis tinkamiems 
vyrams. Jei turite $1500 ir mokate 
važinėtis su troku, tai yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatini darbą.

UNITED FORVVARDING CO. 
400 N. Green St. 

Klauskit Mr Brach

ŠTAI DAR YRA LAI-

KO, UŽDIRBK $100
EXTRA PINIGŲ

KALĖDOMS
Dirbkit tik savo liuo- 
same laike. Tas jums 
NEKLIUDYS dabarti
niam jūsų užsiėmime. 
Darbas malonus ir ge

ras.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIE
Ofisas atdaras iki 8 v. 

vakaro
MR. JAMES VERR

29 S. La Šalie St.
Room 328,

Furnished Rooms
LIETUVIŲ HOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 i savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Strecel, 

CHICAGO, ILL.

RENDA1 kambarys vyrams arba 
merginoms su maudyne, 3259 Lowe 
Avė. 2 lubos iš fronto.

RENDAI kambarys vaikinams ar
ba ženotai porai be vaikų. Garų ap
šildomas. Atsišaukit subatoj po pie
tų ii* nedėlioj per dieną, 701 W. 31 
St. 2 lubos, užp.

RENDON didelis furnišiuotas kain 
barys, garu šildomas, lietaus lašų 
vana, 1 blokas iki karų linijos, dcl 1 
arba 2 vyrų, A. Grigaitis, 7004 So. 
Artesian Avė. Republic 7798.

KAMBARIAI rendon vyrams su 
ar be valgio. 1823 Canalport Ayc.

RENDON Kambarys. Apšildomas 
I —-švarus. Su valgiu ar be valgio. 
16727 S. Artesian Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem ypatoms. K. Pronc
kus, 817 W. 51 PI. 2 fl.

(Coutiuucd on page 8)

bj.su
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NAUJIENOS, Chic

Furnished Rooms Furniture & Fix turės
__Rakandai-įtaisui

(Continued from gage_ 7) , ■
RENDON 2 kambariai dviem vaiki-’ 

nains arti Ciane dirbtuvės. Karštu j,. . . . . . . .
vandeniu šildomas, prie mažos šelmy-, s,ai. )•
nūs, 3144 W. 42 PI. 2 augštas. £-ftnk

PARSIDUODA 4 kambarių fuini-
1 v-* j “’*'. Greitam pardavi* 

mui. Frank Gajauskas, 1444 — 51 
Avė., Cicero. Tel. Cicero 147.

šeštadienis, gruod. 2,-1927

For Kent
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

lo\v ir dviejų karų garažas. Nau- i 
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, showcr bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas į 
7114 S. Campbell Avė.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio,"Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
vvalnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25,

. , » . . - . ■ pusryčiu setai $10, 4 kambariams
RENDON 4 kambariai djka*. Už $395, verti $1500. Atdara iki 10 va- 

iipžiurėjinio kambario. 2949 So. k nykai dastatymas. COLLINS
Emerald avė. 1 ii. iš užpakalio. At-1---------....................- — ••
sišaukit subatoj po pietų arba ne 
dėlios rytą. V. Žilvitis.

karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114*16 W. Madison- St.

Furniture & Fixtures Business Chances 
___Rakandai-įtaisai __  ___ _ Pardavimui Bizniai^ 

SAMPELINIA1 rakandai 50% pi- PARDUODU bučemę, grosernę; 
giau. Metalinės lovos specialumasj trokas, ledų mašina. Man nuobodu 

per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai* duosiu mor- 
gičių. Tel. Pullman 4228.

PARDAVIMUI pigiai grosernė. 
3416 S. Wallace St. 7

R1UU* ivltrvcmilCn iuvuh Hprvuu imiunj 
matracai, springsai, visokį rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Aye.

Buvus California Sample Fum. Co.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
mainysiu ant loto arba mašinos.

PARDAVIMUI didelis gesini# pe
čius, naujos štai lės. Registras ir trys 
stikliniai sho\v keisai, 944 W. z35th 3352 So. Morgan St. 
Place. ---------------------------

Atsakančiame 
Sandėlyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA 

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau 

126, 7 ir 8 šmotų rie __ ,
----------------------------------- , valgomo kambario setai, $35 ir dau- mažai, 

RENDON 4 kambarių flatas ir 2 , giau. 
kambarių ofisas; tinkamas dakta-į 13, 2, 3 ir 4 šmotų, riesi 
rui, apačioj aptieka. Didžiausioj ir 1 mahogany miegruimio setai 
naujausioj lietuvių kolonijoj. daugiau. ' 

2557 W. 69 St. 
Tol. Hemlock 0795 

A. KINAS.

RENDON kambaris vaikinam, 
merginom arba ženotni porai. Su 
ar be valgio. Galite patys pasitai- Į 
syti. Viena moteris turiu 8 kamba
rius. Yra vana ir telefonas.

3637 S. Halsted St. 
2 lubos

------------------------------------------------- ! GROSERNĖ, delikatesen,, saldai- 
PARSIDUODA frontinis setas, nių ir cigarų, soda fountaln ir t. t. 

karpetai ir kiti rakandai. Geram sto- i Kampas randasi geriausioj apiehn- 
vyje, pigiai, 1412 S. 49 Avė. 2 fl. r. kej, prieš bažnyčią, North West 
Cicero.------------------------------------------ i aklėje, rendų $75, puiki krautuve, 4

' ' gyvenimui kambariai, vana ir gara-
’ žas. Puiki proga dėl smarkiu žmo

nių. Turiu parduoti1 greitai dėl už
baigimo reikalųt už $1800 nupirksi
te viską, fikčeviai verti antratiek.

Atsišaukit laipgi nedėlioj visą 
dieną.

2101 N. Cicero Avė., 
kampas Diekens, 1 blokas j 

šiaurę nuo Armitage

Automobiles
, GREITAM pardavimui 5 pasažie- 
riu Cadillac sedan labai pigiai, 1803

j W’. 46 St.

STUDEBAKER $275
Vėliausio modelio sedan, pirmos i 

rųšies stovyje, beveik naujas, malė- .^URiau. l ųsies stovyje, oeveiK naujas, maie- ; .
iešuto medžįp va dar nėra įbrėžta, važinėtas labai PARDAVIMUI pigiai bučernė ii. I__ pilnai J,. fantu nnirtpunnto

dautf ekstra dalių,
, pilnai įrengtas, heateris ir grosernė visokių tautų , apgyventa 

daug ekstra dalių, kainavo man j vieta. 3432 So. Halsted St.
ir' $1450. Galit jį matyti bile kada.--------------------------------------------------

* PARDAVIMUI soft drink parlor
<1645 w. Polk St. 1 apt. naujai atidarytas. Noriu parduoti.

1240 W. 59th St.

Real Ėst ate For Sale
Namaižentė Pardavimui

$15—$20
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių apart- 
metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus, 
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
M R. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

U

Pe- 
deko- 
gera

TIKRAS PIRKIMAS
Kas nori 2 flatų mūrinį namą, ge

riausiame padėjime, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas ir visi 
įrengimai po šios mados. Iš prieža
sties savoninko mirties, man reikia 
parduoti su nuostoliu.

3332 So. Union Avė.

RENDON 4 kambarių flatas ant 
2 fl. Gasas, elektra. Yra yisi pa- 
rankurnai. Labai pigiai. 
Park tik ’.fc I 
4129 S. Sacrafnento avė.

riešutiniai .. , . ,i $40 ir Savininkas apleidžia miestą.• ‘ta a c. ti? d „n, c- 1 „
250 kaurų visokio didumo $12 ir 

daugiau.
75 Covvell ir šiaip pavienių krės

lų $5 ir daugiau.
68 pastatomos Hampos $3 ir dau- ■

, ..... v.. ........................  NA- žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
Brighton MAM8 RE1KAINGŲ DAIKTŲ KL’. ---  __ ---  --- --------

' PARSIDUODA arba išsimai
no’ant lotų bizniavas mūrinis 
namas su storu ir flatas randa
si.

i
5094 Archer Avenue, 

Savininkas ant vietos.

giau.
TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU

bloko iki karų linijos. KIE T(jK] Bvfr PARDUOTI
žiūrint Kokia kaina.

Atdara vakarais iki 10, nedėto
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island A v.

RENDON 3 kambarių beizmanto 
flatas, garu šildomas, šiltas vanduo, 
♦ lektra, gasas, priešais White City. 
Renda pigi. Tel. Wentworth 3965.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo- 

ų mohair parloro setas, 7 
šmotų vvalinut valgomo kam-

Misceilaneous for Sale
(vairus Pardavimai CIGARŲ, saldainių krautuvė, lie- 

1 tuvių apielinkėj, parduosiu pigiai, 
PABANDYKIT musų Creamearth daromu geras binis, savininkas, 1846 

i- Canalport Avė.
Šiukas savo pievai ir kvietkoihs.---------------------------------- —- ----------
OTTO WITTBOLD NURSERY 6758 PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
(Aihta Avė., Pahsade 5220-2172. 1 su fįxtiires 2702 W. 47th Str.

MOTERYS!
štai .Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnones: 4 incijų inot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 y ardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės’ skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėihs ir 
lumberažiakiams. Nepraleiskit pro-

PARSIDUODA Soft Drink Parlo« 
rio fixtures vienas arba kartu su 
bizniu, nebrangiai, greitam parda
vimui. 10839 So. Mięhigan Avė. Tel. 
Pullrnan 4253.

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, . 
s»i suoleliu ir roleliais už $65 cash. i bario setas, «> šmotų pusryčių 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., setas 4 šmotų walnut mieg- i 
1-os lubos.

Išpardavimas 
Bargenai

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 ro- 
lelių ir cabinet, ..........................  $150

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby Grand pianas, visai nau

jas, .................................. ,............ $225 j
Visokių Victrolų ...................... $5 į

setas, du 9x12 Wilton i 
miegruimio karpetu- 
pastatomos

ruimio
kaurai, 
kas, 2

i indai.
NELSON STORAGE

6912 Cottage Grove Avė.

' linnberdžiakiams. Nepraleiskit pro- PARDUOSIU arba mainysiu ant 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o tuščio loto 2 krėslų barber shop su 
sekmadieniais po pietų. naujos mados įrengimais. Renda

F. SELEMONAIČlA Į $45. Garu apšildoma,
501 W. 33rd St., prie Normai Avc. ■ apielinkėj. Atsišaukite tiktai per 

Chicago, III. ' laišku.
----------------------------------1 ‘ FRANK BAKAITIS,

7927 Eberhardt Avė.Rūbai ir kailiniai
I

Pirkit Wciser budu,. tiesiai iš i 
hampos, dirbtuvės ir sutaupykit tarpininko 

pelną. Sarnpeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Ątsilankykit.

YVEISER FUR CO.
19 S. Wells st.. nn. 403

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokį bungalow zarba 2 
flatų namą.

Real Estate For Sale 
-NaniHi-ženiė i'ardąvimPi

$250 KOLĖDOMS DOVANA $250
Kas pirmas tas laimės, todėl nesi- 

veluok. Aš turiu tiktai užbaigtą 2 
flatų muro namą, 5-5 kamb. 2 karš
to vandens boileriai, visas išdekoruo- 
tas, geriausis plumbingas, visas ar
žuolo trimas gražiausiai. Lietuvių 
kolionijoj, prie Marquette Parko.

Kas laike 2 savaičių nupirks šį 
namą gaus $250 vertės fornišių vi
sai veltui. Praisas to namo tiktai 
$13,600, $2500 ar daugiau pinigais, 
kitus ant išmokėjimo. Šis namas 
yra vertas $900 daugiau. Mainų ir 
agentų nereikia. Atsiliepkit į Nau
jienas, Box 1008, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI gražios cottages-, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar-

Box 1009
ba phone Be veri y 7900. Jei atsineši- j įirkj„™M"u ž^OO1 
fe šį, skelbimą nuliesime $250 pigiau 1 \Vestchester “L” i

TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium 
šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 
kamb. flatai. Rendų, $4,032 į metus. 
Randasi, 5436-38 S. State St. kaina 
$21,500. Priimsime gerus morgičius 
ir kiek cash už $6,000 eųuity. H. J. 
Colman and Co., 129 E. Pershing 
Road, tel. Boulevard 7769.

TURĖKIT nuosavą namą, tiktai 
$395 įmokėti ir $35 i mėnesį, geroj 
vietoj, tiktai 2Y2 .bloko nuo stoties, 
26 minutės važiavimo iki vidurmies- 
čio, netoli mokyklų ir bažnyčių.

Atsišaukit į
Naujienas

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 

jį vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, % cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellvvood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiuto, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.$1000 CASH

Nupirksite modernišką presuotų 
plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
fumas ir pečium šildomas, 5-6 kam- 

kieto medžio 
stovyjez I 

$9500 greitam pirkėjui, 
piginimas jei atsinešite šį

H. J. COEEMAN AND CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

NORIU didelio namo, turiu mai-1__ ,____________  _
nymui tris mažus namus, 2822 So.; barių, yra elektra, 
Emerald Avė., Ist flat, Michigan i grindys. gerame 
0879.

PARDAVIMUI namas, krautuvė 
ir rakandai. Pigiai, nes turiu ap
leisti miestų; už pirmą teisingą 
pasiūlymą atiduosiu. Matykit savi
ninką. Krautuvė 1015 W. 61 Street. 
\Vent. 4288.

S

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų 
mūrinis namas apie 32 ir Union Av. 
Turiu vendai flatą. 4316 So. Artesian 
Avė. Phone Lafayette 3068.

PARDAVIMUI pool ruimio 8x4 
I stalas, labai gerame stovy, nebran- i 
j giai. 6606 So. Robėy St.

VERTI $1500. UŽ $275 
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo 

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie- 
Upright pianai, gerų išdirbinių, $201 sparno kambario setas, 5 šmotų pus 
Išmokėjimais arba 10%! kodei t.ip|

pasakė saviniitkas.
4 pagyvenimų muro namas ant 2 

lotų, pc 6 kambarius, pečiais apšil-;
I domus. Randasi labai gražioj apie-1

pigiau už cash 
instrumentui yra visi geri ir 
garantuoti. Mums reikia vie- į

Tie 
pilnai _____ ___  ___
tos ir turime tuojau iškraustyti ta- 
vurą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano
House

6512 So. Halsted St.

i mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, . 
: pastatomos Hampos, miegruimio pa- ■ 
tiesalas ir paveikslai.

MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove A ve. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

Exchange—Mainai
VISI MAINO

pasakė savinirtkas.

GARAŽAS ,
PARDUOSIU ar mainysiu, ant IdYo i 

1 ar namo, biznį su namu ar be namo. į 
' Darau didelį biznį, dėl šeimynos Ii 
: gos turiu apleist miestą. Garaža;

.. .w..v.« IŠSIMAINO 2 fialų muro namas,
Woodlownjpo 6 kambarius, randasi South Sai- 

..... majnyj!;iu ant bučernės ar gro- 
serries ' \_

Mainysiu soft drink parlor ant lo
to arba parduosiu už cash, dėl prie
žasties senatvės, turiu apleisti biznį. 
Raridasi South Saidėj prie Streetka- 
rių barnės.

Kauskit
M R. VAIČAITIS ;

Tel. Lafayette 6036

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 
10 -fonografų po ...... $12 
Atsišaukite ir pamatyk) t

tuos bargenųs 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chięago Avė. atdara 
vakarais.

$750 vertės grojiklis pianas už
.$110. Koreliai, benčius, cabinet.

6136 So. Halsted St.

$300 vertės Kimball vargonai tik
tai $35 cash.

Atsišaukit
6136 So. Halsted St.

Už $125 nupirksite 
mano pirmos klesos 
grojiklį pianą ir radio, 
Atsišaukit šiandie, su- 
batoj iki 9 vai. vakaro, 
o nedėlioj iki 6 vai. var 
karo.

AMERICAN STORAGE 
HOUSE

2216 W. Madison St.

Specialis Kalėdoms 
Išpardavimas

Holton C. Melody Saxophonas, si
dabruotas, skrynutei, gold bei] $49

Buescher C. Melody saxophonas, 
sidabruotas, skrynutėj, gold bell $65

Holton Cornet, sidabruotas, skry
nutėj. gold bell ........................... $25

Holton trumpet, sidabruotas, gold 
bell, skrynutėj .......................... $65

raneuziškas Bb Boehm systemos 
klarnetas, iš šono atidaromoj skry
nutėj ......................-...................... $50

Holton trombone, sidabruotas, 
gold bell. skrynutėj ...........  $5
Banjo Ukulelės, specialiai apkainuo- 
tos ......................Z........................ $6.50

Mes turime daug kitokių bargenų 
šį skelbimą ir jus gausite prie kiek- 
del pasiūlymo. Atsineškit su savim 
vieno nupirkto instrumento DYKAI 
naudingų dalykų.
Geo. C. Diver Music Co.

315 S. VVabash Avė.

Kuaiu j NAUJAS 19 apartmentų namas, 
kaina! pasirinkimas North Side apielinkėj, 

17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma i Taylor, Wis„ 2 lo
tai į Nilcs Center, 2 lotai North- 

! brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
Mainysim į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga
lovv, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forcst Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Belniont Avė., Pensacola 9319

Didelis at- i namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
j skelbimą 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas

IŠSIMAINO 18 flatų naujas kam
pinis apt. namas; mainysiu ant ga
ražo, mažesnio namo, bizniavų lotų 
gasolino stoties arba ant geros far 
mos. Kas pirmas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Specialis Bargenas.
Veikit Tuoj

Tiktai trys yra likę ir juos
BARGENAS ir lengvos išly

gos. Beveik nauja 6 kambarių
■ greit parduosime. Mes nuleisi- bungalow ir dviejų karų gara-
me daug pigiau, jei jus su sa- žas, galima nupirkti lengvais 

išmokėjimais arba už cash.
i Marąuette

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pigiai arba mainui 

dviejų pragyvenimų mūrinis namas
i 100x125, geroj vietoj, dideli apart- 6 ir 7 kambarių su beizmantu, elek- presuotų plytų, plieno konstruk
i____ x „arY1QO ir visi nnrankiimai Pnr. .. ... . .inentai.

Telefonas Englewood 9767 
arba rašykit laišką į 
“Naujienas^’, Box 1010, 

1739,.S.,,Halsted St.

vim atsinešite .šį skelbimą. Vei- i ^oKcjimais aroa
kit greit, nes jie bus par-I ungalovv landasi 

! duoti greit. — Nauji 5-6-7 i M%or P"e “f°uleva’7 ga? 
"kambarių rezidencijų namai, vekarn)- Parduos $1,500., p>-

Įgiau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

pečiais apšil- 
Kandasi labai gražioj apie- .

-----  . Tata Į<as turit kokį namą ir norit! ningas biznis.' Priežastis —
HAK AND AI ninii ir vartoti i^ny11. I geresnę vietą, atsišaukit, niam sunkv, apsidirbti, 1022 W. ,14th nAKAINVAl nauji 11 varwu. ; tuojaus ir gausit gera mainą. 1 —

'laipgi turime ir uaugiau
' mainų ir pirkimų.

2 fatų muro namas po 6 kamb. į
1 arti gatvekarių, moteris 1
1 tiktai už $9500 arba mainys ant lo
tų arba biznio. !

Tyras oras visus parankumus tu-' 
, rėsite nusipirken šitą 6 kamb. me- i 
dinį namą su etra lotu ant Tripp 
Avė. arti 60 gatvės. Savininkas gy-j 

' vena Michigan valstijoje, parduoda 
gi-eij-ai tik už $5800. Priims lotą.

4 pagyvenimų muro namas ant 
Bridgeporto. Parduos už $8500.

2 pagyvenimų namas po kamb. 
randas 7015 S. Oakey Avė., tik už 
$10,200.

4 lotus arti Archer Avė. mainysim 
ant biznio. , z

7 kamb. medinė moderniška rezi- i 
dencija ant plataus loto, randasi 
mieste, Fond Du Lac, Wisconsin. 
Mainys ant farmos bile kur. * 

STANKO & COMPANY
5097 Archer Avenue 

Lafayette 6036

Duofold setai $95, vvalnut mieg 
imuimio setas, . $79, kaurai, vai 
Įgomo kambario setai, pianai 
victrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos. $2
Dresseriai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos Įtampos $3 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau
Angliniai pečiai, Bufetai,!

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWAKTS BROS.
STORAGE

610 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

i)

ir

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi
neškit šį skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI1 pusė arba visas | 
i Restauranas, prieš naują rinką. Pel- 
1 ningas biznis. Priežastis — Pavie-, 

.  "■ . i 
i Place.gerų:_________________________________

G i PARDAVIMUI- minkštų gėrimų 
parduoda i krautuvė, yra 6 pagyvenimų kamba- 

* 1 riai. Greitas pardavimas už pigią 
kainą, galima pirkti sykiu ir su 
fornlšiais. 2133 S. Halsted St.

ANT PARDAVIMO arba išlistavi- 
mo pilnai Įrengtas gasolin station, 

: 5035 So. VVestern Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

III. 80 akių farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

Business Chaneės
Pardavimui Bizniai

tra, namas ir visi parankamai. Par- ...
duosiu už $6,500, arba mainysiu ant Č1J0S, karšti! Vandeniu Šildomi, 
automobiliaus, loto arba kokio biz
nio. Pinigų mažai tereikia, o gal ir 
visai ne. Namas randasi Bridgepor-

. to apielinkėj!’"* Atsišaukit subatoj 
i visą dieną, nedėlios ryte' ir vakare. 

Phone Boulevard 2815

vienr 
frontiniame kam 

uždaromi 
ledaunė

pleisteriavimas.
kare 
lotar 
bisk 
Kai]

Namų Bargenai — 
Pardavimo arba mainymo 

3 pagyvenimų mūrinis namas, 
----------- j,. Kaina $7,500. 

arba bile kokio

su
Iš-visąis įtaisymais, 

simaino an^ lotų 
biznio.

3 pagyvenimų
6 kambarius su 
Kaina $13,500.
kokio biznio arba farmos. 
lotus už pirmą įmokėjimą.

40 automobilių telpantis gara- 
žiaus biznis. Ilgas lysas, pigi ren- 
da. Išsimaino ant lotų arba namo.

Kas turi lotus arba biznį gali 
mainyti ant autobilių senų arba 
naujų.
C. P. Suromskis & Co.

5833-35 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151 ,

mūrinis namas po 
visais įtaisymais. 
Išsimaino ant bile

Priims

GERIAUS1S bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- 
šaukit: J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

2 naturales ugnavietės, 
skiepe, kita 
baryje. Tile stogas, 
porčiai, F 
f raneuziškas
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50x32, kaina $13,500, tik 
įmokėti, kitus kai]) rendą.
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuc 
Wihnette Lake Avė. iki Wag 
nėr Road. VVagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
į rytus iki Wagner 
k ui Wagner Road į
namų. II. F. RITTER and CO.. 
Wagner Road, Glenvievv, III. 

'Telefonas Glenvievv 224, arb; 
adresuoki! NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

\Vaukegai 
Lake Avė 
Road, pas- 
šiaurę iki

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga
lovv, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500, 
kitus ręndos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5. įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

130 AKRŲ farma. 100 akrų dir
bamos ir gražaus miško. 2 arkliai, l ~
2igalvijas, 11 kiaulių, daug vištų. SPEKULIATORIA-I TĖMYKIT! 
ir visokių mašinų. Cemento sailas,; Savininkas yra priverstas 
trobos. Prie geriausio kelio, 2 my- _ v . . , .
lios nuo stoties. Parduosius su gy- parduoti uz pusę kainos biznia- 

vą lotą ant Archer Avė., pusę 
bloko nuo didelio teatro. Di
džiausia proga sudvigubinti pi
nigus ^trumpu laiku. Reikalin
ga $1,500 pinigais. Matyki- 
tės su.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer Avė., 

Chicago, III.

trobos. Prie geriausio kelio, 2 my-
P
valiais ar be. Mike Tarutis, R 4, 
B 12, Campbelle, Pert, Wisc.

---------------------------------- --------------- i FARMA 157Į/a akrų> Melrose, Wis. 
------ Yra 7 arkliai, 10 karvių, 4 telyčios, 

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, i™ kiaulių, 19 paukščių, 100 vištų, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 Visos reikalingos farmų mašinos. 
So. Michigan Avė.----------------------------(JP6 bėga pro šalj, ir ežeras prie

______pat fanuos. Mainysiu į 2, arba 4 
, v. pagyvenimų namą, 
karčiama, Atsišaukit

POVILAS PETRULIS, 
3017 W. 58 St. 
Prospect 3491

PARDAVIMUI pigiai 1 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

LUNCH ruimis pardavimui arti 
dirbtuvių ir gelžkelio. Priežastis, 
pardavimo, viena negaliu apsidirbti. j 
3439 W. 51 St.

BARGENAS už cash. Parduosime; (/.a’ 1 JysaR 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti tremai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, Hampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 

iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVING.

Real Estate For Sale
Namai-žein _____

____________________________ PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
į kambarių ir ,4 miegami ruimai, me- 

PARDAVIMUI karčema, pigi ren- dinis namas ant cementinio beizman- 
iy.iad. Pardavimo priežas-, to. Furnasu .šildomas, 2 porčiai ir 2 

I tis patirsit ant vietos. 3236 South I karų garažas. Lotas 31x125; parduo- 
Lime St._________________________ . siu nebrangiai, 4011 S. Cambell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deliga-1 
tesen. Parduosiu pigiai, priežastis 
liga. 6635 So. SeeJey Avė.

BARGENAS
1 storas ir 3 pagyvenimų mu- 

—------------------------------------------------  i rinis namas ir 3 karų garažas;
PARSIDUODA soft drihg parlor | joįas 3gxi25, randasi ant 59 St. 

svetimtaučių apgyventoj apiehnkėj.; ’
Labai pelningas biznis — parsiduoda ■ netoli Halsted St. priežastis par- 
del nesutikimo partnerių. Telefonas! finv:rnn ijo.n
Hemlock 8692. " . m.°?

PARDAVIMUI aukštos rųšies lt 
apt. namas North Austin. vienų me
tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
90x152, gerame stovyje, viskas iš 
renduota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P. 

Phone Village 7500

ŽIŪRĖKIT, UŽ $200
5 kambarių medinė rezidencija, 

naujai malevota ir dekoruota, lietaus 
lašų vana, skalbiniams closet’as, fur- 
nas šildomas, 3 karų garažas. Kitus 
po $45 j mėnesį, kaina $5600, savi
ninkas

3012 Lotus Avė. (5200 West) 
Tel. Pens. 4158

NIEKO neįmokėjus mes pastaty
sime ant jūsų loto 5 kambarių muri
nę rezidenciją už $5400, nieko neį
mokėjus. Mokėkit kaip rendą. Visi 
vėliausios mados įrengimai ir darbas 
garantuotas, šaukit šiandie. Pensą- 
eolą 4158 ar 3012 N. Lotus Avė., 
5200 West.

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga 
lovv tuojau. Jus galite kraustytis į 
vieną musų puikių bungalovv, kurie 
randasi netoli Marąuette Manor, o l 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra;
i
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

GYVENKIT SAVO NAME 
PAD6KAVONĖS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, (i—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas,
,rendų $6540, su $6000 cash galit veik- 

' ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kaimus moKeu Kaip rcnaą. lai yra ; imokėjimį. M(į pastatysim bun- 
puiki proga jums apsigyventi lietu- ' ‘ 9 flatų narna ant iusu lotogalow, 2 flatų mimą ant jūsų loto 

arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas
Walnut valg. kamb. setas 
šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geriausioj vietoj, turi būt par-1 
duota tuojau. Del informacijų šau- ’ 
kit telefonu Cicero 147.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, puikioj ivetoj ir tirštai apgyven- 
toj, su visais {rengimais. Parduosiu 
nebrangiai, 3300 So. Union Avė. Tel. 
Yards 0836. • <

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras, geroj vietoj, nebrangi kaina.

Atsišaukit
4002 Archer Avė.

Atsišaukit greif.
J. SINKUS AND CO 

6959 S. Halsted St.
PARDAVIMUI 6 kambarių medi

nis bungalovv. Gražus didelis skie
pas. Garu apšildomas aržuolo tri- 
mingai, 2 karų garadžius. Gražioj 
vietoj, netoli bažnyčios ir mokyk
lų. Galime nupirkti su mažu įneši
mu. Arba mainysiu ant mažo biz
nio. Randasi 3732 W. 62nd St. At- 
sišatukit:

3734 W. 62nd St.
Republįc 5229.

V* t ’

KAS ieškot barmenų Marųuette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 
45x125 lotas prie Marųuette Road, 
su visais improvementais, apmokė
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

Kampas 72nd ir Maplevvood Avė. 
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenavv 
Avė. arti 71st St. Del greito parda
vimo $1550. *

- A. N. MASULIS
6641 So. Westem Avė.

Republic 5550

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
s LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
VVestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Mihvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai

4708 N. Western Avė.
Ravens’vood 3069—019G

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

Patarimai
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St.

Canal 4960

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 
metus. Parduosiu pigiai už 5Vi sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi- 

'ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 

I kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.
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Pasidarbavimas ProhibiĄ
ei jos Reikalui

Rašo Dr. A. Montvidas

tiri

18-
gy-

Iš visų gerų Amerikos krikš
čionių aš jaučiuosi daugiausiai 
pasidarbavęs prohibicijos rei
kalui, todėl jaučiuosi turįs pri
vilegiją ir dabar — jos kritin- 
giausiame momente—duoti 
karnų patarimų.

Kaip tik pradėta vykinti 
tas amendmentas, Amerikos
ventojai buvo susirūpinę ex-sa- 
liunininkų ir ex-bartenderių li
kimu. Aš pirmas viešai pradė
jau skelbti, kad daugelis šitų 
e.xų gaus valdiškus darbus pro
hibicijos deparamentuose ir ki
tose departamentuose, nes iki 
pat prohibicijos laiko Amerikos 
saliunas lošė kuone svarbiausią 
rolę politikoj. Taip ir išėjo: 
vieni ex-saliunininkai ir ex-bar- 
tenderiai tapo kongresmanais, 
senatoriais, aldermanais, prohi
bicijos agentais, kiti ; 
riais, treti butlegeriais, ........ .
patys durnieji steigė kitokius 
biznius arba ėjo dirbti. Ne vi-’ 
sus prohibicijos agentus ir val
dininkus galima sykiu tardyti 
ir teisti, bet kurių eilė išpuolė, 
kiekviename atsitikime buvo į- 
rodyti, kad kišiais jie tiek už
dirba, kad net didelis saliunas 
skersai krikščioniškos bažny-1 
čios tiek neuždirbdavo. Kas gi 
vėl nežino, kad butlegerio biz
nis yra ir saugiausias, ir pel
ningiausias, ir labai mažo in
dėlio tereikalauja. Reiškia, sa-

hibicijos departamento litera
tūra reikalinga žymių taisymų. 
Pradžioj ji buvo tokia netobula, 
kad aš, pildydamas aplikacijas 
ir raportus. turėdavau tulus 
žodžius išbraukti, naujus .saki
nius Įrašyti, linijas skaitlinių 
Įrašymui pravesti ir t.t. Šituos 
mano patobulinimus (o gal ir 
kas kitas tuo pačiu laiku pata
rė) prohibicijos departamentas 
neatmetė.

Man iš 
svarbu, 
sikunytų 
kioj 
dabar

pat pradžios buvo 
kad prohibicija į- 

maždaug to- 
formoj, kokios ji 
yra pasiekusi: kad

jos vykinimui reikalingas butų 
didelis žmonių skaitlius; kad 
valdininkai gautų gana kišių, 
nės algos jų permažos; kad but-

*7. , į Jėgeris uždirbtų gana ir pini- 
ap u. ’o j ^ajs galėtu remti bažnyčias, 
, ir tik ‘ .. . .blaivininkų, moralistų draugi

jas, labdaringas įstaigas, nes 
i nuo jo vardo garbinimo priklau- 
'so prohibicijos pastovumas. 
Apie gerėjus aš niekad nesi
rūpinau, nes bėdnesnieji ir pir
ma pinigų neturėjo gero gėri
mo nupirkimui. Dabar kiek- 

! vienas išmoko namie pasidary- 
' ti ir degtinės, ir vyno ir alaus, 
I ir kadangi atsieina pigiai, tai 

J { dabar žmonės geria daugiau.
* negu pirma. Pirma vienas vy-
• ras pragerdavo netoli visą al-

liunas nenukentėjo, o da pelnė. ’ saliiine. o dabai gauna gei- 
Tie fanatiškieji saluninkai, ku-!tį Pati- 0 kartais ir vaikat 
rie iš biznio eiti nenorėjo, ir bėdni žmonės nėra nu-
šiandien j j varo. Gerumas ta- skt įaus^' Pi adžioi nemokėta 
me, kad nereikia mokėti didelių * ^aly‘'’ todėl buvo daug

. • i i • i • f o noinnnrl 11 i mi» Johav rvi iintaksų ir labai prastą gėrimą 
galima parduoti už geresnį pi
nigą, negu prieš prohibicija.
Jeigu šiandien saliuninkas skun
džiasi. tai tik todėl, kad jis 
mato savo brolius, likusius but- 
legeriais ir prohibicijos valdi
ninkais, uždirbant perdaug. 
Reiškia, jis pavydi. Tai yra 
nekrikščioniška.

i apsinuodijimų, dabar gi jie re
ti. Progresas eina taip greitai, 
kad neužilgo kiekviena moteris 
padarys ir susendins tinkamiau
sios degtinės. Tie, kas turi pi
nigų ir buvo pratę gerti Įvai
rių degtinių ir vynų, irgi nt- 
si rupi na, nes kiekvienas turi 
progos susidraugauti su kuni
gu, prohibicijos agentu ir but- 
legeriu, o tuomet gausi, ko 
nori. Aš bereiknlo pinigų ne
mėtau, o vienok kada tik rei
kalas atsiranda, gaunu ir 
tikros kanadinės degtinės, ir 

į romo iš Francijos, ir tikro mi- 
šiauno vyno. Turiu pasakyti, 

aplikacijos jau ketvirtas metas kaip aš nė
jo užsaky- jmu valdžios pagerintų kny-

Prohibicija tapo Įvesta be tin
kamai apgalvoto plano. Iš to 
matyt, kad politikieriai nemoka 
protauti. Kad įrodžius, jog 
teisybę kalbu, meldžiu atkreip
ti domę ir prohibicijos departa
mento literatūrą: 
alkoholio gavimui 
rnui, raportų blankos apie tin
kamą jo suvartojimą, mėlynas 
rekordų knygas, reguliacijų 
pamfletus, daktarams duoda
mas degtinės receptų knygeles 
ir t.t. Kadangi geros literatū
ros Amerikoj nedaug, tai tikė
tasi, kad prohibicijos departa
mentas gerokai ją padidins.1 
Tiesa, dabartinės degtinės re- . ii uvpi cioau v
ceptų knygelės išrodo dailiai ir kam tą knygutę 
jų turinyj yra daugiau senso, 
negu tūlose apysakų knygose, 
vienok ėmė metus laiko ir daug 
pinigų, kol jos ištobulinta. Da
bar kada daktaras parašo savo 
pacientui receptą degtinės ga
vimui ant į pinigą arba vekse
li panašios blankos, nesunku 
yra gauti $3, o kur blankos bu
vo panašios popiergaliui, reikė
davo derėtis ir ginčytis. Aš ne
žinau, ar šitos naujos degtinės 
receptų blankos, kurios išrodo 
pinigo vertės, tapo pagamintos 
mano patarimo klausant, ar da 
ir kas kitas patarė. Bet aš 
per ilgą laiką, kuomet tik nu
eidavau naujos knygutės pasi
imti j prohibicijos ofisą, vis 
aiškindavau, kad knygutę rei
kėtų patobulinti, nes daktarai 
skundžiasi, kad nė aptiekoriai, 
nė šiaip receptų pirkėjai neį
vertina paprastų blankų. Vie
nu laiku degtinės receptai bu
vo nupuolę taip, kad aptieko
riai bemokėjo daktarams tik 
po du doleriu. Dabar vėl mo
kama po tris, nes receptas iš
rodo geriau. Bet visa kita pro-

Antra Dalis
No. 284

(Atlantic and Pacific Photo)

Gen. Aivaro Obregonas, buvęs Meksikoj prezidentas, o ir dabar kandidatas Į prezidentus 
(vidury, su iki alkūnės nuplauta dešine ranka) stovi apsuptas draugų, po katalikų pasikėsini
mo ant jo gyvasties, kada jam važiuojant Meksikos sostinės gatve, katalikų pasamdyti agentai 
mete i jo automobilį bombą.

Rūšinėj imas degtinės 
pasidarė daktarams

receptų vienam prohibicijos vykintojui, vo broliams.
nepaken- nes visuomet mbniaų, kad jie ir Išsiuntė šauklį Dievų sušauk

damas ir todėl, kad prohibici-: patys dasiprętės. Aš neklydau, ti. Dievai, susirinkę danguje, 
jos departamentas ėmė šnipinė- nes tankus tardymai tai paro- nutarė išleisti su piktomis dva- 
ti, ar tiriems ar tik sugalvo- do. ’siomis kovoti jauniausią Dievą

Marduką. Už tat Mardukas pa
reikalavo jį išrinkti karalium. 
Visi dievai sutiko, paVedė sos- 

jtą, davė šaudamąjį lanką, žai
bus, durtuvus, tinklą ir kitus 

■ginklus. Mardukas įsisėdo į 
į dviračius, o jį lydėjo septyhi 
piktieji vėjai. Sutikęs Tijamat, 
Mardukas paleido į ją žaibus, į- 
painiojo į tinklą, užleido vieną 
piktųjų vėjų, kuris 
baidyklės nasrus. 
Mardukas 
Nugalėtą baidyklę 
perkirto į dvi dalis, 
dalį iškėlė aukštyn 
iš jos dangų; antrą 
apačioj ir padarė iš

ti, ar tiriems ar tik sugalvo
tiems žmonėms išduodami re
ceptai. Šitokiu elgesiu prohi
bicijos departamentas naikina 
pats save. Vis didesnis dakta
rų skaitlius atsisako imti kny
gutes ir laikui bėgant nebus ko 
šnipinėti. Kur tuomet dėsis 
tūkstančiai šnipų, visokių kler
kų ir investigatorių? šituo aš 
biskį susirūpinęs, ir jeigu pri- 
gausiu liuoso laiko, eisiu pasi
tarti su prohibicijos vykinto-, 
jais.

Labai gaila, kad keletas ma
no gerų prietelių, kurie tarna
vo prohibicijos įkūnijimui, jau 
yra netekę savo vietų, tūli net 
teismuose atsidūrė. Tai atsitin
ka todėl, kad net iki pat *šiol 
neturima gero plano prohibici-1 
jai vykinti. Del šito netobulu-

I mo neretai turi 
i valdininkai ir 
i kartais paprasti 
| mėgsta įsigerti.
' jo paaiškėti, kad praktikoj pro- 

Mano nuomonė visuomet bu- hibicijos neįvykinsi, bet kodėl 
vo, kad prohibicijos vykinimui ji negalėtų būti įvykinta, ant 
reikia daug investigatorių ir popieros, aš Nesuprantu. Aš esu 
agentų, daug klerikališkų dar- prohibicijos šalininkas ir džiau- 
bininkų raštinėse. Apie kišius gciaus išgirdęs, kad ji jau su- 
aš niekad nesu prisiminęs nė tvarkyta.

nukentėti ir 
butlegeriai ir 
piliečiai, kurie 
Juk jau spė- perdūrė

Apie Pasaulio Pradžią
[L.l’.l Visi mes maži būda

mi girdėjome (ir dabar dažnai 
bažnyčiose girdim), kunigus 
pasakojant, kad Dievas įkūrė 
per 7 dienas pasaulį, kaip vė
liau ištvirkusius nebeklausan
čius žmones paskandino, tvaną 
užleidęs. čia, žinoma, yra tik 
paprasti padavimai, kokių mes 

žinome. Krikščionys 
žy- 

Bat nereikia ma-

įsisuko į 
Tuo laiku

Tijamat. 
Mardukas 
Jos vieną 
ir padarė 

dalį paliko 
jos žemę.

Kaip matyti iš aigiptiečių pa
sakų, pasaulį įkūręs jų Dievas, 
vardu Ra. šisai Dievas pana
šus į krikščionių Dievą; jis yra 
trijuose asmenyse: Choper, Ra, 
Atnu. Jie sudaro Dievo trejy- 
bę. Kadangi aigiptiečių tiky-

’pagelbėti. Izidė aiškina, kad 5a senesnė, tai reikia manyti, 
karalius liksiąs gyvas, tik tada, krikščionys Dievo Trejybės 
kai pasisakys savo slaptąjį var- supratime pasisavino iš aigip- 
dą. Ra atsako: “Aš tas, ku- tiečiy ar iš kitos kurios tau- 
ris įkūrė žemę ir sutvirtino kal
nus. Aš tas, kas įkūrė dangų 
ir akiračio slėpinius, kurs įgy
vendino tenai Dievų sielas. Aš 
tas, kurio akims prasiveriant

pasidaro, o užmerkiant graikai ir babilioniečiai turėjo 
Vanduo teka, kada aš visai panašių pasakų į žydų

tos, turėjusios panašią trejy- 
bę. Jokios Dievo Trejybės žy
mių galim rasti senovės babilio- 
niečių pasakose ir kitur.

O kai dėl tvano, tai senovės

ly vėl atsirastų daugiau žmo
nių, kad tuo budu jiedviem bu
tų ramiau gyventi. Tada Zęu- 
sas liepęs jiedviem mesti užpa
kalin akmenis: iš Deukalijono 
mestų akmenų, žiuri, išaugo 
vyrai, o iš Pirros — moters, 
žmonės, greit vėl paplito iki pat 
jurų, ėmė gyventi ir laukus 
dirbti.

Babilioniečių pasaka:
Iš pradžių šiame pasauly bu

vo tik vienas žmogus, vardu 
Adapas. Jo ainiai ištvirko. To
dėl dievai nutarė nubausti žmo
nes, užleidžiant tvaną ir visus 
paskandinant. Atsirado vienas 
geras žmogus vardu Utnapiš- 
tim,'kurio pasigailėjo dievas, 
šiam žmogui dievas patarė su
griauti savo namą, iš jo pasi
statyti laivą, į jį paimti savo 
šeimą, įvairių daiktų ir gyvu
lių ir išplaukti į vandenyną. 
Jam išplaukus, sukilo debesys, 
audra, užėjo lietus. Vandens 
užliejo visą žemę. Lietus ir 
audros siautė 6 dienas ir 6 nak
tis, tik septintą dieną viskas 
nurimo. Laivas sustojo prie 
vieno kalno viršūnės, kuri bu
vo matyti iš vandens. l’tna- 
pištim, norėdamas žinoti, ar y- 
ra kur sausos žemės, išleido 
karvelį.
laivą,

nai sudega arba jei ir nukren
ta, ’tai labai įkaitusios.

Vienas toks meteoras, be
krisdamas iš karščio sprogo ir 
kaip didžiausia ugnies banga 
pataikė Ukrainoje, (Charkovo 
apylinkėj ant vieno kaimo ir 
visą sudegino. Gyventojai ne
paprastai nusigandę manė, jog 
Įan atėjo pasaulio galas, kad 
.š dangaus ugnis krinta.

Aukso transportai per 
Lietuvą

sausos
Bet karvelis sugrįžo Į 

nes sausumos dar nėra- 
Kiek vėliau išleido kreg- 
Kregždė taip pat sugrįžo.

varną. Var-
ždę.
Pagaliau išleido 
nas nesugrįžo. Tat buvo ženk
las, kad varnas jau rado sauso: 
žemės ir sau maisto. Tada U t 
napištim dievams dėkodamas už 
išgelbėjimą išlipo į sausumą.

Ši pasaka, kaip matyti, be
veik negalima atskirti nuo tų 
pasakojimų, kuriuos mes gir
dim iš musų kunigų. Ji at
siradusi prieš kelis tūkstančiu: 
metų pagonių Babilionijoje 
Taigi, visos šios pasakos nėr. 
kažkokios nepaprastos. Tokii 
pasakų turi daugelis tautų.

* Kalviu Jonas

Anglų bendrove “Sena Gold- 
ficlds Ltd” Rusijoje turi ke
letą didelių aukso kasyklų. Iš
valiusi auksą seniau ji siųsda
vo geležinkeliais į Londoną, 
bet šiais metais beveik kas an
trą savaitę pradėjo toji ben
drovė auksą siųsti lėktuvais. 
Tas apsieina ketvirtadaliu pi
giau kaip traukiniais. Aukso 
prikrauti lėktuvai skrido per 
Lietuvą ir Vokietiją. Įmaklinai 
yra apginkluoti keliais revol
veriais. Jierps įsakyta, kad ne
tikėtai kur nusileidus turi tuo- 
Įau jie pasiprašyti vietinės po
licijos globos, kad aukso siun
tiniai nebutų apylinkės gyven
tojų išnešiojami. Aukso siun
tėjai Įsitikinę, kad susisieki
mas oni esąs labiau sauges
nis kaip geležinkeliais, o be 
to dar ir žymia? greitesnis.

Įvairenybės
Tai Bent Kalba!

gučių degtinės receptams ra- j nemažai 
šyti. Apie šitokius dalykus išiuos padavimus paėmė iš 
nesirūpindavau, todėl į rekor- du biblijo 
dus viso degtinės reikalo tin- nyti, kad šiuos padavimus žy- 

todel dai sužinoję iš Dievo ar Dievo 
pranašų, kad tik viena žydų iš
rinktoji tauta (taip jie save va
dino) žinojo, kas ir kaip įkū
rė pasaulį, kada buvo tvanas. 
Jei paimsime senovės aigiptie
čių panašius padavimus, tai su
prasime, kad ne vieni žydai tu
rėjo tokių padavimų. žmonės 
jau nuo senų .senovės, nesu
prasdami, kaip atsirado pasau
lis, stengėsi tai kaip nors pa
aiškinti, stengėsi savo smalsu
mą kuo nors patenkinti, 
senovės aigiptiečių pasaka 
pasaulio įkūrimą ir tvaną.

Ra — aigiptiečių dievų kara
lius. Iš jo atsiradusi gyvybė, 
jo noru atsiradę žmonės.
sai J)ievas Ra atsiradęs iš be
formės masės. Jis, pats savai
me atsiradęs, davęs žmonėms 
šviesą, įkūręs dangų ir žemę ir 
visą, kas yra pasaulyje. Jis sa
vy turįs kitus Dievus: Choper, 
Ra. Atnu. kurie sudarą vieną 
trejy'bę. Šit ką pasakoja senovės 
aigiptiečių padavimai apie Ra.

Kai Dievas Ra paseno, suki
lo prieš jį dievai ir žmonės. Pil
niausia pasipriešino deivė Izi- 
lė. Ji buvo gudresnė už žmo

nes, už Dievą, ir už milijonus 
1 vašių. Ji pasiuntė nuodingą

įgėlė Ra. Kara- 
kitų dievų pagal- 
nežino kuo jam

karnai neįtraukdavau, 
prohibicijos direktorius nu
sprendė man nebeduoti knygu
tės. Po metų laiko ir vėl bu- 

• vo galima gautų bet aš supy
kau ir neprašau daugiau. Viena, 

: nešiotis, kad 
gėrimų ir be jos visi gali nusi
pirkti? Antra, kas gi nori, kad 
jo darba visokie špiegai sekio
tų?

Seniau buvo šiokis-tokis pa- 
rankumas degtinės receptus tu
rėti. Pasitaikydavo vidurmies- 
tyj automobilių ilgai laikyti, 
pergreitai pavažiuoti, nesustoti 
kur prie bulvaro. Suprantama 
degtinės išalkę slogom sergan
ti policistai tik ir tykodavo 
daktarą užklupti. Prisieidavo 
po vieną, po du, o kartais ir 
tris receptus išduoti policijos 
departamento narių 
atitaisymui. Dabar 
gauna degtinės ir be receptų ir 
gal dar geresnės, nes aptieko- 

riai buvo pradėję ją maišyti 
taip, kad iš vienos bonkos da
rė tris ar keturias. Aptiekorių 
aš nekaltinu, nes jeigu prohi- 
bicija pasidarė pelninga ir ku
nigams, ir boboms, ir valdinin
kams ir butlegeriams, aptieko- 
rius vienas negali kentėti. Šitoj 
krikščioniškoj šalyj turi būti 
šiokia-tokia lygybė ir pakanta.

sveikatos 
policija

?yvatę, kuri 
ius 
jon,

šaukiasi 
bet šie

Išrasta nerūdijanti ge
ležis. Atpigs geležies 

ir plieno dirbiniai?
Viena geležies dirbtuvė va

karinėj Vokietijoje išrado ge
ležį, kuri niekad nerūdija. Ge
ležis pavadinta “Armco” jos 
įdirbimas atsieinąs apie 30 
nuošimčių brangiau, kaip pa- 
orastosios geležies. . bet visgi 
dar pigiau, kaip nerūdijąs 
plienas. Geležis busianti mink
štesne už paprastą geležį, dėl 
to ją galima butų be ugnies 
šalta apdirbti. Ji tiksianti tiek 
naminiams reikalams, tiek ir 
namonei. Ir stogus galima bu- 
>ią/ta, geležimi dengti. Savo pi- 
• uni'iRii/jįerudijanti geležis kai 
kuriais atvejais išstumsianti 
iš rinkos ir brangųjį plieną. 
Geležies apdirbimo žinovai ma
no, kad šis išradimas netoli
moj ateity numosiąs kainas 
kai kuriems geležies ir plieno 
dirbiniams bei žemės ūkio ma
šinoms.

’l'urkijos prezidentas Kemal- 
Paša liaudies partijos konfe- 
rencjjojie pasakė kalbą, kuri 
su pertraukomis tęsėsi šešias 
dienas. Jis kalbėjo 36 va
landas ir 33 minutes.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kuria prita
riama prezidentui ir reiškia
ma padėka. Rezoliuciją pasi
rašė visi konferencijos daly
viai. Ji bus perduota saugo
jimui į valstybinį archyvą. 
Dabartinis Turkijos preziden
tas Kemal-Paša .yra tikras sa
vo krašto atgaivintojas.

šviesu 
tamsu, 
liepiu, bet Dievai mano vardo pasakas, 
nežino. . 
nas ir valandas ir pradeda me 
tus, kas padaro potvynį 
gyvąją ugnį sukūrė.” 

■ Ra 
savo 
ko. 
bet 
Prieš 
slaptai šaukia 
Seniausias Dievas Nūn pataria dangaus vartai, atsivėrę žemė- 
pasiųsti dangaus deivę llator į je šaltiniai, ir greit vanduo už- 
žemę ir išžudyti nepaklusnius 
žmones. Taip ir padaro. Nu
sileidusi llator skerdžia visus 
sukilėlius, skandindama juos jų 
pačių kraujuose. Pagailo Ra 
žmonių ir gudrumu sumanė pa
šalinti deivę. Jo įsakymu išpy-

Bat-pe žemėn 700 taurių alaus. Dei- 
1 ~ vė ėmė gerti alų, apsvaigo ir, 

nepastebėjusi likusių žmonių iš
nyko. Tuo budu liko dai1 gy
vų žmonių.

štai dar panaši senovės babi
loniečių pasaka. Iš pradžių bu
vo tik vandenynas. Paskui iš 
marių dugno iškilo senieji die- 
vai, o KieK valiau — jaunieji: 
Ea, Bei ir Anų. Jauniesiems 
užaugus, geniai dievai pradėjo 
bijotis jaunųjų ir rengėsi juos 
nužudyti. Tam reikalui pasi
kvietė iš bedugnės baidyklę dei
vę Tijamat. šioji užleido di
džiules gyvates, siaubus, sma
kus, pasiutusius šunis. Dievas 
£a, tai sužinojęs, pranešė sa- ra. Jiedu panorėję, kad pasau-nimosi taip įkaista, kad daž-

Aš tas, kas leidžia die- šit graikų pasaka. 
»1 r* zJ rt i v» » \ v» o rl /o yvia '

• žmonės išmokę dirbdinti į- 
rankių ir ginklų, nugalėję prie
šus, žvėris ir gamtą, pralobo ir, 

nenori aiškiai pasakyti įsigiję valdžios ir gerybių, iš- 
vardo, bet

Pasakęs 
n uostoj a 
jį sukyla

Moterys daugiau žur
nalų skaito negu 

vyrai
Kas

pagaliau paša- tvirko, ėmė tarp savęs vaidus 
tai pasveiksta, kelti, Dievų nustojo klausyti, 
savo galybės.
žmonės.
Dievų tarybą.

Dievas Zeusas nutarė užleisti 
Pa tvaną ir visus žmones paskan

dinti. Jam įsakius, atsidarę

Šit 
apie

tvino visą žemę, net aukščiau
sius kalnus užsėmė.

Prieš tvaną viename Graiki
jos kampelyje gyvenęs Deuka- 
lijonas su savo žmona Pirra. 
Jiedu buvę neturtingi, bet tei
singi ir dori. Deukalijonas su
žinojo iš savo tėvo pusdievio a- 
pie rengiamąjį tvaną ir pasista
tė sau laivą, kuriuo jis ir išsi
gelbėjo nuo mirties, užėjus tva
nui. Devynias dienas ir naktis 
jo laivas plūduriavo išsilieju
siuose vandenyse. Kada van
duo ėmė sekti ir pasirodė iš 
vandens kalnų viršūnes, laivas 
sustojo vienoj Parnaso kalnų 
viršūnėje. Išėjęs iš laivo Deu
kali jonas su žmona pasimeldė 
ir sudėjo Dievui Zeusui aukas. 
Matydamas tai Zeusas, apsi
džiaugė ir pasiuntė pasiuntinį 
pranešti Deukalijonui ir Pirrai 
linksmą naujieną: Zeusas iš
pildysiąs kiekvieną jiedviejų no-

Po didžiojo karo Turkija, 
kovojusi drauge su Vokietija 
ir Austrija, prieš sąjunginin
kus, visai buvo nusmukusi. 
Bet štai iškilo Turkijos žvaigž
dė — Kemal-Paša. Neveiklus 
sultonas Muhamedas buvo pa
šalintas nuo sosto ir Kemal- 
Paša pradėjo tvarkyli savo 
tėvynę Vakarų Europos valsty
bių pavyzdžiu. Jis išvijo iš 
Mažosios Azijos Įsigalėjusius 
ten graikus. Savo šalininkų 
remiamas, įvedė naują konsti
tuciją ir sušaukė tautos susi
rinkimą. Turkija atgimė ir 
toli nužengė pirmyn.

Turkijos pavyzdys rodo, kiek 
gali nudirbti valstybei vienas 
didelio proto ir tvirtos valios 
žmogus.

Krisdamas meteoras
sudegino kaimą

Visos tos krintančios žvaigž
dės, kurias dažnai tenka pa
stebėti, yra meteorai arba ki
tų dangiškų kūnų skeveldros. 
Jos bejudčdamos savo keliais 
kartais patenka žemes trauki
mo sritin ir didžiausiu smar
kumu krisdamos nuo oro try-

Užsienio statistikai patyrė, 
kad apie 85 nuošimčiai visų 
žurnalų skaitytojų yra mote
rys. Kyla klausimas, ką vei
kia vyrai, jei moterys beveik 
vienos skaito žurnalus. Kaip 
didelis moterų palinkimas ki
tuose kraštuose prie žurnalų 
ir laikraščių, matyti iš to, kiek 
daug ir kokiomis milžiniško
mis lakiomis leidžiami užsie
niuose moterų žurnalai, štai 
Lyono “Modenschau” eina 
310,000 egzemplioriuose. Ull- 
stein’o moterų žurnalai visi 
kartu turi arti puses milijono 
moterų skaitytojų. Didžiau
sias moterų ir bendrai šeimy
ninis žurnalas bus “Vobacho 
Familienhilfe” su beveik pus
antrų milijonu skaitytojų. Ki
tas V</lracho madų žurnalas 
turi apie 600,000 skaitytojų. 
Bendrai Vobacho moterų žur
nalai turi iš viso apie pustre
čio milijono moterų skaityto
jų. Tokiu l>u<iu nei vienas vy- 
rams skiriamas žurnalas skai
tytojų gausumu negali lygin
tis su moterų žurnalais.

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota Akušerka ir 
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai
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)U BROLIAI SU BARZDOM.

Niekas neklauso gražios kalbos, 
Jeigu joje neranda vilties, 
Nei graudingai verkiančios 

[maldos, 
Jeigu joje nėra stiprios minties.

Nemato gražiausių žiedų, 
Jeigu jie kvapu nepritraukia. 
Nežingeidauja tų žinių, 
Jei jos pas save nepašaukia.

—J. Lazdauskis, I. M.

vinis dioxidas, kuris labai gerai 
prilimpa arba įsiskverbia Į ang
lies durnų dalytes ir iškilęs ore, 
suprantama, suradęs vandens 
garų, pasigamina rukštis arba 
visiems žinomą rukšti vitrivoli-

FRAGMENTAS

Kiekviena diena išaušta ir

Nepalikdama jokios vilties. 
Ir ta mintis manyje sensta,

—J. Lazdauskis, I. M.

Pastangos sumažint 
durnus

Minkštoje anglyje randasi 
nuo 2 iki 3 nuošimčių sieros, 
kurios vienas trečdalis išeina su 
durnais i orą kaipo sierinė dio- 
\ida (S O). Pavyzdžiui, mies
tas St. Louis sukūrena apie 
5,000,000 tonų anglies į me
tus. Iš to 50,000 tonų sieros iš
eina į orą arba 100,000 sierinės 
diosido (S O) iš kurio pasi
gamina 150,000 tonų sierinės 
rukšties (11 S O) vitrivolijos. 
Galima suprasti kiek blėdies ga
li padaryti tokia 
taip kenksmingos 
skleistos ore.

žioplio kabinetas nutarė įs
teigti porą įstaigų.' Viena įstai
ga bus skalbykla, kur skalbsi
me purvinus marškinius, o ant
ra — gemblerių kliubas.

žioplių prezidentas taria po-

Jųs visi matote, kad Valonio 
marškiniai yra taip purvini 
kaip automobilio “fenderio” a- 
pačia. Reikia juos išskalbti.

valstybių Mutyt, kad ir čainamonas nega-

de
ri i-

didelė apšlis
rakšties pa-

Senovėje, kada Lietuvoje 
šilimos buvo kūrenami 

moliniai apgriuvę pečiai, 
žmonės sakydavo kur d ei
lėn ir šilima. Tokis žmo- 
išsireiškimas, suprantama, 

nepasitenkinu- 
narius,

dažus ant

ir akmeninėms namų šie

tada 
mai 
nių 
nuramindavo
sius durnais šeimynos 
kurie turėjo kęsti nemalonų du
rnų akių graužimą, galvos sopė
jimą ir kitus nepatogumus. 
Ne protau ja utis arba nerangus 
šeimininkas nepaisė apie savo ir 
savo šeimynos sveikatą ir apie 
švarumą, tai nebuvo nei kai-

Sierinė rukštis (II S O) 
vitrivolija naikina augalus, pūdo 
greit medį, suėda 
namų sienų, išėda skyles mūri
nėms
noms, suėda nešiojamas ir pa
dėtas drapanas* suėda ir naiki
na ant krautuvių lentynų padė
tas prekes. O dūmai, supran
tama, sutepa ir suteršia musų 
namų sienas, drapanas, divonus, 
langų užtiesalus ir kitus daiktus 
teršia ir naikina.

—J. Lazdauskis.

Karo paliauba diena

ir

karo paliaubų paminė j i- 
Devynerių metų karo pa- 
sukaktuves paminėjo ne 
Amerika; minėjo jas ir

Panašiai kaip anas senas, ap
sileidęs ūkininkas ir čionais A- 
merikoje dideli išdirbysčių 
geležinkelių viršininkai net iki
šiol sako: kur durnai ten bujo
ja išdirbystė; suteikia 
ninkams darbo su 
ginimu, o savininkui
tės pelną. Tikrenybėje, 
tas ūkininkas, taip ir tie vir
šininkai, nesistengia protauti, 
negi tėmyti dalykus. Durnai yra 
mažos dalytės nesudegusios 
medžiagos anglys nešamos 
per oro sluogsnius arba išdegu
sias dujas. Aplamai imant, jei
gu kuras butų sunaudojamas 
be durnų, tai apie vieną penktą 
dalį kuro butų galima sutaupy
ti. Kitaip pasakius, savininkas 
kuro, kuris gamina 
voja savo kurą be 
vienas musų yra 
kada ugnis pečiuje 
čiausiai tada mažiausiai 
ta per kaminą durnai, 
kuriant arba uždedant šviežio 
kuro reikia pasistengti, kad 
neužslopinti kuro degimą ir su
prantama, tada bus visas ku
ras ekonomiškai sunaudojamas.

Kaip anas senas ūkininkas 
nenorėjo šaukti mūrininko, kad 
permūryti tą sutižusi 
arba pastatyti kokią 
berną užtaisyti netaip didelius 
plyšius, taip viršininkai išdir- 
bysčių ir geležinkelių, neran
giai taiso kuro eikvojamus pe
čius.

Lapkričio 11 d. trukšmingai 
buvo apvaikščiojama devynerių 
metų 
mas. 
liaubų 
viena
Europa, žmonės dėjo vainikus 

darbi- ant kare žuvusių kareivių ka- 
geru atly- pu. Didesnieji biznio ofisai, 

išdirbys- bankai ir kitos įstaigos tą (lie
ka ip ’ na buvo uždaryta.

durnus, eik
lia ūdos. Ne 

pastebėjęs 
dega karš- 

ruks- 
Todel

pečių, 
diena c

Prieš didyjį karą po visą A- 
merrką buvo pasklidęs gandas 
išvengimui durnų didesniuose 
miestuose, bet užėjus karui vi
sos pastangos šioje srityje bu- 
\ o sirparafižuotos net iki pat 
šio laiko. Dabar nekuriu mies-

go atbusti, pradeda vesti agi
taciją už panaikinimą durnų.

Durnai arba angliess daly-
'"s, rodo;., ntid Lenk^niin^į,

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Trocis Maskvoje, o Dr. Trai- 
čunas ant Bridgeporto — abu 
broliai, abu kandidatai į posilie-. 
niją. Abudu yra politiniai kan
tiniai ir abudu jau pusėtinai 
)asenę ir barzdos praretėję.

Maskviškis brolis numatomas 
siųsti į Sibirą, o Bridgeportie- 
tis iš SLA. organizacijos.

Trockelis kadaise buvęs rau
donosios armijos generolas ir 
didis jos vadas, pasiliko be ar
mijos. Išmetė jį iš partijos ir 
galutinai uždarė jam burną ta- 
varštis Stalinas. Ogi mūsiškis 
brolis liečytojas ant Bridgepor
to, kadaise buvęs nesmertelnas 
kandidatas į SLA. viršininkus 
taip nusišpicavo, Kad vos ne 
vos laikosi ant siūlo galo.

Sitų dviejų brolių likimas pri
klauso nuo. tavorščių bolševikų. 
Trockelį , sumonkino Maskvos 
bolševikai, o liečytoją Traičuną 
Bridgeporto .tavorščiai.

Nieko daugiaus jiems nelieka 
daryti kaip tiktai sutverti .jiem
dviem nepartinę partiją*, ir pa
duoti vienas antram ranką.

—Pilatovas.

dabinsis už dešimties me-

e c k e 1 i s: šiandie, reiš- 
minėturinėje formoje mer-

skarelę ir kitus prietaisus, ku
riais dabinasi reikalui ištikus 
bet kur ir bet kam matant. Bet, 
peckeli, pžsakyk, kaip mergi
nos 
tų?

P 
kia,
ginos nešiojasi visą savo dabi- 
nimosi “kambarį”. Už dešimties 
metų, tur būt, nešiosis lovą ir 
padušką ir dabinsis tas kūno 
dalis visiems matant, apie ku
rias šiandie dar negalima ra-

žioplys: Kaip į tą vyrai 
žiūrės?

P e c k e 1 i s: Taip, kaip ir 
dabar mes žiuriYne, kuomet jos 
švarinasi su pelės skurde.

ž i o p 1 y s: Aš vis tiek su 
tavim nesutinku. *

P e c
ti, bet 
pats.

kelis: Gali nesutik- 
ateis laikas, pamatysi

—000.

SMETONA LAVINA SAVO 
PROTĄ KORTOMIS.

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba šlapinomosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Ęeumatiz-. 
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

specialis Lu- 
escide gydy
mas.

914 Pegerin- 
tos 606 ir

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišauki! dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Ii jam gerai išsikalbti raudonų 
marškinių. Tiesa, čainamonas 
skalbdamas daugelį kartų iš
skalbė daug raudonumo ir mar
škiniai pusėtinai nubluko, bet 
purvo negali išklyniti. Ot, čia 
ir buvo reikalas steigti žioplio 
“liandrą”.

Mes turime savo agentus, ku
rie surinks visas tavorščių ga- 
zetas ir atneš į musų “liandrą”. 
Mes viską skalbiame dykai tik
tai kitiems, o savo marškinius 
atiduodame čainamonui ir už
mokame už darbą. Matote, ko
kį didelį darbą atliekame savo 
tautai.

Negarbingas savo tautos mu- 
čelninkas, lietuviškas preziden
tas Smetona, lavina savo pro- 

PASIKALBĖJ1MAS PECKELIO ,tą šachmatais, kortomis ir šam
panu. Smetonienė kabaretuose 
seimus laiko, o Voldemaras a-

Atmeni tuos Pie kunigų gaspadines sukinė- 
lėpdavo .iasi P^tus valgo. Karininkai

Ir kas iš to išėjo? Ogi išėjo 
burbulas. Kitos valstybes į tri
julės konferenciją su pašaipa 
žiurėjo kaipo į karakteringą 
tos konferencijos nepasisekimą.

Buvęs Britų užsienių minis- 
teris lordas Grcy pasakė, kad 
nevykusi trijų valstybių konfe
rencija Gene vo j e ti k paskatino 
tas valstybes ginkluotis.

Atsitikus kokiam
konfliktui, apsiginklavusios val
stybės ir vėl žvangins kardais. 
Nė ne pajusime, kaip liksime 
įtraukti į naują karą. Iš ko 
gi prasidėjo paskutinis didysis 
Europos karas. Karas prasidė
jo dėl užmušimo kokio ten 
Austrų karališko kraujo (liuko, 
dėl kurio galvos žuvo keli mi- 
lionai gyvasčių, o kiek žmonių 
turto buvo sunaikinta, kiek in
validų dar ir šiandie kenčia 
šuns gyvenimu. Viso to karo 
nuostolių niekas negali grąžin
ti. Kuomet paprastas žmogus 
užmuša kitą žmogų, tai atski- 

•rą kaltininką nubaudžia, jeigu 
pavyksta jį sugauti. O kai už
muša koki nors “karališko krau
jo” pusgalvį, tai už jo kailį 
turi 'atsakyti kelių valstybių 
nekalti piliečiai. Taip ir buvo 
praeitame 'kare. Bet tai ne vi
si karai tiktai dėl minėtos prie
žasties kila. Karai kila dėl val
džių kaprizų ir dėl kitokių 
priežasčių.

Tokis “tiesos ieškojimas” val
džių kaprizuose yra ne sveikas 
ir atsiduodąs beprotybe.

Aukštai savo nosį nešęs kai
zeris, kuris norėjo išbandyti sa
vo militaristines jėgas, išlėkė 
kur pipirai auga. Su Rusų ca
ru atsitiko dar blogiau: į šmo
tus buvo su šeimyna sukapo
tas. Nuvertus tuos “dievo pa- 
mozotus” monarchus daugelis 
mažų valstybėlių atsipalaidavo. 
Šiandie jos galėtų laisvai ir ne
priklausomai gyvuoti, jeigu ne 
naujieji “carukai” diktatoriai, 
kurie sekdami leninizmo dikta 
turą, nesiskaito nė su žmonių 
teisėmis, nė demokratybe. Dik 
tatoriai turi armijas organizuo
tų šnipų ir provokatorių, kurie 
nuolatos drumsčia visuomenės 
ramybę. Musų diktatoriai mo
ka ne prasčiau už buvusius mo
narchus varžyt spaudą, karo 
teismais terorizuot ir žudyt ne
kaltus piliečius.

Naujieji carukai diktatoriai 
piliečius greit priveda prie pi
lietinio karo. O pilietinis karas 
yra kišimas . ugnies į šiaudus, 
kas greit gali užkurti ir visos 
Europos karą. Lietuvoj prie 
to jau einama. Deliai diktato- 

silpnybčs gali kraštas ne
tekti nepriklausomybės, ’l’ikre- 

; bete Lietuvą dabar valdo len 
>i arba parsidavėliai. Plecha- 

| 'dol karjeros tapęs karš 
u Lietuvos patriotu, vadovavo! 

gruodžio 17 d. smurtininkui su
kilimui. \Dabar jisai, kaip ži-į 
nios praneša, rezignavęs iš gc-j 
e-al'nic štabo. Jeigu Lenkai 

Lietuvą užpultų, tai lenkas Ple
chavičius negalėtų 
priešintis. Smetona, nors dva
rininkas bet kadaise buvęs ne
va lietuvis patriotas, dėl save 
žmonos, kuri yra lenkė, nesiži- 
no kuom esąs.

Taigi po didžiojo karo šian
die Europa sėdi ant krūvos gra-! 
natų. —Don Pilotas.

SU ŽIOPLIU.

laikus, kada merginos s 
“face powder” ir dažus po mat- 
rasu arba kitur, kad vaikinai 
nepastebėtų, jog jos vartoja 
juos.

valdo kraštą, nes didžiosios gal
vos dar nėra ganėtinai prisiren
gę valdyti. O jeigu karininkai 
nepajėgs suvaldyti, tai jieiris į 
pagalbą ateis lenkai. O tada, 
žinoma, viskas bus “tvarkoj”: 
Smetonos kailis bus sveikas. 
Voldemaras ir tas gaus kokį 
džiabą pas lenkus, ot, kad ir 
už dženitorių. —žioplys.

P e c kelis: Taip. Tai 
buvo gražumo misterija. '

žioplys: Kiek vėliau jos 
pradėjo atvirai vartoti savo pa- 
sigražinimo daiktus.

P ę c k e 1 i s: Pradėjo pasi
dėti ant kamodės ir savo kam
bario. aslą išpauderiuodavo.
žioplys: Bet duris lai

kydavo uždarytas ir prieš veid
rodį paslapčia dabinos.

P e c k e 1 i s: Kada išėjo 
ant gatvės vėjas nupusdavo pau- 
derį nuo vienos veido pusės, o 
antroje pusėje buvo miltuotas.

žioplys: Užtai šiandien 
merginos savo krepšelyj nešasi 
pauderj, dažus, veidrodėlį, pelės

Valonis skalbia tiktai P. Gri
gaičio marškinius, o čainamo
nas negali išskalbti Valonio, tai 
mes apsiimame tą darbą atlikti 
be jokio atlyginimo. Ačiū, kac 
paplojote, bet dar neviskas.

Dabar apie gemblerių kliubą.
Jus gerai darote, kad rengia

te visokiuose urvuose gemble- 
riavimo pramogas. Mes pilnai 
tam pritariame ir net savo 
kliuba įkūrėme. Turėdami sa
vo kliubą rengsime ir mes, žiop
liai, durnamentus: šaudysime 
karvelius, mušime boles, stum
dysime šachmatus, dainuosime 
kaip kas mokėsime, kad greit 
nepasentume. Taip sakant, dir
bsime didelį tautos darbą, žo
džiu sakant, nesvietiškai didvy
rišką darbą. O atlikę tokį dide
lį visuomeninį darbą parašysi
me į gazietas, kad visuomene 
žinotų, ką mes veikiame, 
suomenė juk yra išalkusi 
siskaityt ko nors gero, 
šmatnaus, kas kelia tautos
dą ir pavardę. Reikalui esant, 
gcmblcriavimo projektą praves 
sime ir mokyklose, kad ir musų 
vaikai mokėtų (ai, ko mes patys 
mokėjome. —Don Pilotas.

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas) .<•
2045 W. 35th St., Chicago, III.

Parduodam deir/iantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal. .

UŽDARYTAS karas 
su atidengiamu viršų. 
ATDARAS karas su 
atidengtu viršų su nu
leidžiamais langais 
duryse.

Leads the fVorld in Motor Car Valuti

Vi- 
pa- 

pra- 
var-

Vadinasi, pagertom milionus 
žuvusių pasauliniame kare ka
reivių. Tame kare, kaip apskai
čiuojama, žuvo apie septyni mi- 
lionai kareivių. Amerikos ka
reivių žuvo arti 70,000. Tiek 
Amerikos kareivių žuvo bėgiu 
vienų metų karo, kai Amerika 
įstojo Europos karan.

Karui besitęsiant laikraščiai 
skelbė 
viams 
Sulig 
kiečiai šimtus vokiečiu 
do, o Amerikietis kareivis žū
davo tiktai vienas-kitas. Pa
gauti ūpo žmonės patys ėjo 
karan kaipo geri piliečiai ir 
kovojo dėl Europos taikos ir 
savo krašto reikalus. Karui pa
sibaigus pasirodė, kiek kareivių rių 
Amerika palaidojo Francijos 
laukuose, o jų tenai liko labai 
daug.

Čia artinasi paliaubų diena 
o valstybės lenkt.v niuodamos vėl 
ginkluojasi. Prieš pat paliau 
bu dieną Jungt. Valstybės nu 
leido į vandenį pasauly didžiau
si submariną, kurį pastaromis 
dienomis baigė statyti. Anglija 
subruzdo kalbėti apie “pasau
lio taiką” ir nusiginklavimą. 
Anglai nori įkalbėti kitoms val
stybėms, kad sumažintų savo 
karo laivynus, o patys ginkluo
jasi kiek galėdami. Kalba apie 
naują Ewro|K»s karo pavojų ir 
ginUuojasi.

Praeitą vasarą prez. Coolid- 
geo iniciahva buvo laikyta tri
jų valstybių ginklavimosi ap
rėpimo konferencija Genevo.įc.! 
Toj koitfe^enuijoj dalj vavo J.

kad Amerikos
Francijoj labai 
laikraščių žinių,

ka rei
se kas i. 
ameri- 
iššau •

Lenkams

giE bicrob duja — šie- Valstybė;
GARSLNKITŪS 
NAUJIENOSE

s. E. BASINSKI
Advokatas

Ileal Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg/ 
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St 
Tel. Prospect 6694 
Hęmlock 2100-2101

ii s—nn—> »ni

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas

Mins Anna L. Hogg, Korea, Ky., gavo 
puikiu* pasekmes nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji sako, "Aš buVau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau niekp veikti, ir aš pasa
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
ilg/df. Tai tikrai yra gerbs gyduolės. Tule- 
tanėiai kitų iinon.ų turi tokitis pat prane
šimus."

Nuga-Tone turi suteikti jums uAgančiUiil- 
, mą, arba pinigai grąžinami, tlundykit Jas 

dėl padaugenimo svarumo, pataisymo ner
vingumo, nemigės, jautimo nuovargio iš ry
to, gal vos skaudėjimo, svaigulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba pūslės tru- 

I helių, užkietėjimo ir panašių nesmagumų. 
, Nuga-Tone suteiks juina stipresnius nerius, 
. didseui raumenų stiprumą atnaujins iė- 
I gą ir energijų vi ų organų. Vaioliuinkai 

parduoda Nuga-Tone. Nusipukit 1 bulelį 
šiandie.

Naujas 
Convertlble 

Standard Six Cabriolet 
(Del 4 pasažieriy) 

Pirmas parodymas *1080
PRISTATOMAS

PILNAI ĮRENGTAS 
CHICAGOJ

Pilnai įrengtas, nieko nereik dapirkti
Naujas Nash Standard Six 4 pasažie- 
rių convertibie Cabriolet, dabar yra 
rodomas PIRMU sykiu, parduodamas 
labai pigiai kaina aukščiau nurodyta, 
dastatomas jums, pilnai prirengtas, 
persiuntimas ir karo taksai įskaitomi.
Tik pažiūrėkit kaip jis yra padarytas 
tas vėliausis Nash. Geriausis ką galima 
už pinigus pirkti—didelis, stiprus, Bi- 
flex bumperai, vėliausio typo shock ab- 
sorberiai, ekstra ratas, tajeris, raktas 
ir tajero uždangalas, ekstra dalys ver
tos virš $100 įskaitoma į pigių kainą.
Neužmiršk!,te, kad tai tikrai perkeičia
mas, su rudu Burbank arba juodu vir
šų ir be ekstra išlaidų.

Užpakalinės sėdynes ruimingos. Ap
muštos pilko Colonial skina. Šviesos 
kontroliuojamos prie valdomo rato. Įlį
sti ‘limentai yra sudėti gražiame wal- 
nut pnnel. Smart karas visais atžvil
giais su žvilgančiais nikelio triniais.
Greitas, stiprus karas, su dideliu 7 hea- 
ringų inžinu, gurnu dengtu ir balan
suotu dėl lykio ėjimo. 2-budų 4 ratų 
brekiai dėl Nash yra dideli dėl gero 
apsaugojimo... Ir naujai pagerintas val
dymo mechanizmas yra lengviausias 
pasaulyje.
Visą šitą savaitę Cabriolet yra specia
liai rodomas. Klauskite specialių išly- 
gu už jūsų dabartinį karą.

Cicero Auto Šhop, 5912-14 W. 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 S. Michigan Avenuc 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan A ve

(
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SVEIKATA
ši skyrių i Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III. 

veda ) Dr. A. MONTVID—1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Reumatizmas
Rašo D r. A. Montvidas.

žmonės reumatizmu vadina 
kurio sąnario, nugaros ir 

raumenų skaudėjimą. Kar- 
yra reumatizmas,

sparai sumažėjus jos ima veik
ti ir padaro ligą. Tankiausiai 
jos laikosi tonsiluose, kartais 
ištrunėjusiuose dantyse, kartais 
smagenose apie dantis, kartais 
nosies kiaurinėse ar kur kitur. 
Vadinasi, turi būti pūlių ku-

kartais rioj nors kūno vietoj, iš kur 
Aš čia kalbėsiu apie štai- jie pasiskleidžia į kraują ir sa- 
sanarių uždegimą — štai-Į narius. Kad apsisaugojus nuo 

prašalinti

net 
tais 
ne. 
gąjį 
gųjj reumatizmą, kuris kartais reumatizmo, reikia prašalinti 
vadinamas artritu, kartais reu- puliavimus iš kūno ar tai jie 
matiniu karščiu. Gal teisingiau' butų tonsiluose, dantyse, nosyj, 
butų jį pavadinus širdies už-'tulžyj, apendikse, Falopijaus 
degimu, nes šanarių uždegimas vamzdeliuose, lytinėse liaukose 
nesudaro pavojaus, nuo jo nie-'ar kur kitur, 
kas nemiršta, jis laikui bėgant vimus 
sunyksta, vienok gana tankiai 
širdis tampa pažeista.
matizmo seka arba* širdies ap
valkalo uždegimas (perikardi- 
tas), arba širdies reumenų už
degimas (myokarditas) arba 
tankiausia pamušalo uždegi
mas (endokarditas), širdis su
genda taip, kad ji vis prasčiau 
ir prasčiau atlieka savo darbą. 
Ligonis vis mažiau begali dirb
ti, giminėms prisieina jį šelpti 
ir galų gale, jei kokia liga jo 
nesuspėja užmušti, patenka į li
goninę. Ligoninės yra perpil
dytos ligoniais su širdies ligo
mis. Ir didžiuma jų yra jauni 
žmonės. Netoli visi jie pasa
kys, kad ligą gavo iš reumatiz-

Kurie nežino, tie prisipa- 
kad yra sirgę reumatiz- 
Nuo širdies ligų miršta

. Ne laikas pulia- 
i šalinti, kada reumatiz

mas pakerta širdį.
Iš reu-

Inkstų prakalba
(Monologpalaikis)

—

Senasis Kaunas
Kauno miesto kilmė. Pilies griu

vėsiai. Kaip atrodė Kaunas 
Vytauto laikais? G.avimos. 
“Kyburgo kelionė”. XIX — 
šimtm. romantikų vaizduoja
masis Kaunas. Kaunas pra
džioje XIX šimtm. Kauno pa
norama. Senojo miesto pla
nas. Kaunas vysk. Valan
čiaus laikais.

prilipę 
— gal 
inkstai 
ir ati- 

medžia-

m o. 
žins, 
m u. 
daugiau negu nuo džiovos, ne
gu nuo vėžio. Vėžiu serga ir 
nuo jo miršta netoli išimtinai 
tik senyvi žmonės, gi nuo šir
dies ligų tankiausiai jauni, ku
rie butų naudingi ir sau ir žmo
nijai.

Kodėl taip yra? 'lodei kad į 
reumatizmą žiūrime tik kaipo 
į sąnarių ligą. Kaip tik suti
nimas, skaudėjimas dingsta, 
kaip tik karštis pasiekia nor- 
malį laipsnį, ligonis keliasi ir 
eina dirbti. Atsikelia jis per- 
greitai, iš gydytojo priežiūros 
išsprunka pergreitai, o kad šir
dis gadinasi visai nejaučia. Gi
riasi greitai pasveikęs.

Gydytojų yra ištirta, kad šir
dis sugenda tankiausiai nuo 
staigaus reumatizmo ir nuo šv. 
Vito šokio (choreos). Pastaruo
ju apserga, netoli išimtinai tik 
vaikai, tankiau jaunos mergai
tės. Reumatizmu tankiai serga 
vaikai ir jaunimas. Senesnieji 
kad ir apserga, vienok širdies 
ligą gauna rečiau.

Pastebėta, kad reumatizmas 
veikia ne į visus vienodai, 
tai paeina nuo bakterijų 
sies, kurios jį padaro, o 
nuo asmens ypatybių. Kartais 
sąnarių uždegimas yra labai aš
trus, vienok širdis I 
menkai. Kartais širdies rau
muo ir plėvės labai puolamos. 
Kartais 
kas, vienok bakterijos laikosi il
gai kraujuose, daro ligonį iš
blyškusiu ir sukietina širdies 
pamušalą.

Nors tirinėtojai iki pat šiol 
da ginčyjasi apie tai, kas yra 
tikroji reumatizmo priežastis, 
vienok visi sutinka, kad bakte
rijos. Vieni skelbia suradę spe-

Vidutinio piliečio inkstai ne
žinia kokiu budu įgavo galimy
bės kalbėti. Kitaip sakant, in
kstai pradėjo kalbėti. Nepratę 
prie kalbų, jie sekamą praneši
mą padare publikai:

Gerbiamieji ir gerbiamosios:
Mes esame jūsų inkstai ir 

prie progos norime jums apie 
save pasakyti kiek galime, ži
note, kad mes esame jūsų kū
nuose, ar ne? Ir beveik žino
te kur: prie nugaros 
Pasisakysime dauginus 
nevisi tai žinote: mes 
iškošiame jūsų kraują 
mame iš jo nuodingas
gas, kurios šlapimo formoje su
bėga į pūslę, o iš ten lauk. Per 
mus inkstus pereina visas jūsų 
krąujas; kraujas teka dieną ir 
naktį— mes dirbame dieną ir 
naktį.

Bet, gerbiamieji, mes dažnai 
persunkiai dirbame ir nuvargs- 
tame, ir jau milionai musų bro
lių streikuoti pradeda... Mums 
gelbsti oda ir plaučiai, ir žar
nos—kitaip mes vieni negalėtu
me jūsų kunus tinkamai apva
lyti.

Mes tikrai vargstame dėl jū
sų, žmonės, gerovės, o jus daž
nai mus visai užmirštate... Tain, 
užmirštate ir musų visai nepai
sote. Jus kemšate Į savo pil- 
vus ką tik pagriebiate; geriate 
kas ką duoda ir valgote ką gau
nate. Paskui jūsų kūne atsi
randa visokių rūgimų ir puvi
mų, ir sykiu nuodų. Kepenys 
(jakuos) griebiasi nuodus nai
kinti arba juos pakeisti, taip 
pat Įvairios liaukos, oda ir plau
čiai stumia lauk ką gali, bet 
mes inkstai velkamo sunkiausią 
jungą... Paskui męs, žinoma, 
galų gale pakrinkame—ir tik
tai kada jūsų galva ima svaigt, 
ir kojos tinti, tai tiktai tada

kliudoma jųS bėgate pas daktarą, kuris 
bando mus biednus inkstus gel
bėti nuo neišvengtinos jau pra-

sanarių uždegimas men- pulties, bet tada jau vėlu...

koką, treti bacilą, vienok tokie 
atsargus tirinėtojai kaip Ro- 
sanovv sako, kad ir pneumoni
jos, ii- gonorėjos bakterijos, ir 
kitos polius darančios bakteri
jos gali padaryti reumatizmą. 
Ligonio sąnarių syvuose, krau
juose ir širdyj surandamos bak
terijos. Ir ne visuomet tos pa
čios rūšies. Kada nors bus iš
tirta aiškiau, tuomet ir gydy
mas bus pritaikytas geresnis, 
dėčiau Kosanov/ sakosi visgi 
suradęs streptokokų, kuris tan
kiausiai c sąs 
žastis.

Nežiūrint į 
kus ginčus,
kad liga pareina

Merginos visokiais budais da
bina savo veidus, bet nepaiso 
musų biednų inkstėlių... Vyrai 
perka visokių plaukams toni
kų, bet užmiršta savo draugus 
inkstus. Bet neužmirškite, ger
biamieji, kad be inkstų jus ne
galite gyventi. Jus galite gy
venti be kojų, be rankų, be gal
vų (daugybė žmonių be galvų 
ir gyvena), be kitokių organų, 
bet be inkstų dar nė vienas ne
gali gyventi, ir niekuomet ne
galės.

reumatizmo prie

visus akademiš- 
is pasilieka, 
nuo bakteri

jomis neapsikrečiama urnai
kito ligonio, o pats ligonis 

Ma ta j tavo kūne. Jo at-

Gaila, labai gaila, kad mes 
jūsų inkstai paslėpti giliai ir 
jums nematomi; jei pamatytu
mėte, tai kartais ašaromis ap
sipiltumėte. Vienok galite iš
tirti savo inkstų stovį; ir tai 
gana lengvai. Šlapumas aiškiai 
parodo ar jūsų inkstai geri, ar 
ne. Ne visi, žinoma, galite pa
žinti—jūsų daktaras žino kaip 
pažinti: kodėl su juo nepasitar
ti?

Dar žodelis. Dažnai žmogus 
dar nieko nejaučia, bet jau jo 
inkstai krinka. Pradžioje gali-

Maironio “Vytautas pas kry
žiuočius” dramos 5-me akte vie
nas veikiamųjų i 
lenrodas), rodydamas ranka re
gyklos gilumon, sako:

Štai Kaunas — viso krašto 
raktas!

Kaunas senovėje tikrai yra 
buvęs “viso krašto raktas”. Tai 
karo avanpostas priešais Vilnių 
ir Trakus. Tai kultūrinės ir mi- 
litarinės lietuvių atsparos punk
tas prieš vokiečių 
Parusnio.

Tad įdomu, kaip 
tas senasis Kaunas, 
vo jojo tvirtapilis, 
tiek kartų kovėsi ir 
kryžeiviai. Pasakiškos 
apie Kauno pilies įsteigimą 
(neva ją įsteigęs Palemono gi
minės kunigaikštis Kaunys) 
rodo musų laikinę sostinę bu
vus viena seniausių lietuvių 
tvirtapilių bei kultūrinių sody
bų Lietuvoje.

Tačiau maža tėra tikslių ži 
nių ne tik apie senų senovinį 
Kauną, jo gyventojus, plotus ir 
išvaizdą, bet ir apie Vytauto 
laikų Kauno pili ir miestą.

Nūn teberiogsą Kauno pilies 
griuvėsiai* bėra vienintelė la
biau, žinoma senovės liekana. 
Ar kunigaikščio Voinato pilis 
stovėjusi ten pat, kur nūn tie 
griuvėsiai ■ teberiogso irgi 
ginčytinas klausimas, i. Dau
girdo nuomone senų senovėje 
Kaunas turėjęs pilį (piliakalni) 
Žaliajame Kalne, vadinamosios 
“batareikos” rajone. Nūn toje 
vietoje nematyti jokių piliakal
nio žymių. Tiesa, rauda toje 
vietoje žmonių kaulų. Bet jie, 
matyt, laidoti palyginti ne taip 
dar senai. Teko girdėti nuomo
nę (iš žmonių panašiuose daly
kuose nusimanančių), kad toje 
vietoje, kur randami kaulai, 1 
yra buvę kapines sodžiaus, kil- • 
ris buvo žaliajame Kalne.

Vaidinant V. Teatre Mairo
nio dramą “Vytautas pas kry
žiuočius” radosi reikalo pavaiz
duoti senasis Kaunas. Dekora
cijose buvo nutapyta anapus 
Neries (nuo Slabados pusės) 
matomoji muro pilis su kerti
niais bokštais, su įvažiuojamai
siais vartais ir su šalia pilies 
betonuojančiais miesto trobe-( 
siais.

Toji muro pilis (ir visas ki-, 
tas reginys) V. Dramos teatro 
dekoracijose buvo nutapyta se-1 
kant viena lenkų graviūra, ku
rios originaliais atspaudas yra 
Kauno miesto muziejuje. Gra
viūroje nepažymėtas nei jos au
torius, nei metai, kada ji buvo 
padaryta, nei knyga, iš kurios 
ji išimta. Tačiau, sprendžiant • 
iš tos graviūros bruožmenos ga
lima spėti, kad jinai daryta ne 
anksčiau, kaip pereito šimtme
čio pradžioj.

Graviūra vaizduoja X1V-XV 
šimtmečio Kauną perspektyvi
niu budu. Pilies citadelę supia 
iš visų pusių muro siena su ke
turiais kampiniais bokštais. Be 
to, ties Neries krantu eina po
lių aptvara (“tyn”). Vienas — 
pats aukščiausias bokštas pa
rodytas šiaurės kampe ties įva
žiuojamaisiais vartais Neries 
pusėje. Bokšto forma ketuir- 
kampa, laipsniuota. ’ ,

Kitas bokštas (vakaruose) 
stovi sienos išlankoje. Du kitu 
bokštu riogso tolumoje ir jų 
padėtį vargu 
sakyti.

Jei sekant 
ryti senovės 
įas, tai, žiūrint į dabartinį se-

“ ---- ’ — j varvų ir;
asmenų (Va- bokštais.

nojo miesto planą ir gatvių su
tvarkymą, tos pilies plotą tek
tų šitokiu budu apibrėžti. Kam
pinis (didysai) pilies bokštas ir 
įvažiuojamieji vartai turėtų bū
ti žuvų rinkoje. Iš čia viena 
siena turėtų ' eiti Valančiaus 
gatve iki Rotušės aikštės, kita 
gi — pilies griuvėsių link (ku
rių padėtis atatiktų tariamajai 
išlankai), toliau gi pasisuktų 
D v. Žemaičių Seminarijos link 
ir pasibaigtų ties Seminarijos 
vartų iršv. Trejybės bažnyčios

antplūdį iš

gi atrodė 
kokia bu
dei kurios 

lietuviai ir 
žinios

butų tiksliai nu-

tuo‘ vaizdu suda- • 
Kauno pilies pla-

dai tiek inkstai norėjo jums

pasakyti. Dar sykį prašome' 
susidomėti ir pagalvoti apie sa
vo biednus inkstelms.—Dr. K.

Taip pat maždaug panašus 
butų turėjęs atrodyti Kaunas, 
sekant tariamuoj u kryžeivių 
pasiuntinio Kyburgo aprašymu. 
Tą aprašymą nesenai citavo 
“Trimitas”. Tačiau žinia yra, 
kad lygiai Kyburgo kelionė į 
Vilnių, lygiai jo užrašai tėra 
prasimanymas, (Dr. V. Ranka) 
kuri “bona fida” pakartojo 
Narbutas.

Aukščiau minėtosios graviū
ros panašumas su Kyburgo 
“aprašomuoju” Kaunu rodo, 
kad tarp tų dviejų dokumentų 
yra šis. tas bendra. Ir nors kaip 
vieno, taip ir kito tikslingumas 
yla abejotinas, tačiau įsidėmė
tina tai, kad anais svajingojo 
romantizmo laikais senasis Kau
nas šitaip buvo istorininkų-pa- 
triotų vaizduojamas.

Šiandien, be abejonės, yra iš
dilę nemaža senovės žymių, ku
riuos prieš šimtą metų galėjai 
pastebėti daugelyj senojo mies
to trobesių. Tos tatai žymės 
leido tam tikru /nuosakumu 
restauruoti Vytauto laikų Kau
no pilies vaizdą.

žinia yra, kad dar prieš 80 
metų Kauno miestas nebuvo iš
ėjęs iš savo ankštų ribų. Lie
tuvos universiteto bibliotekoje 
yra nugraviruotas dailininko 
A. Čapskio piešinys, vaizduo-

j antis Napoleono laikų Kauną. 
Graviūra tiek tiksli, kad gali 
pažinti atskirus trobesius, gat
vei ir t. t. Tame piešinyje pa
rodyta buv. Domininkonų baž
nyčią kaipo galutinis rūmas 
dešinėje Vilniaus gatvės pusė
je. Anapus Nemuno vos maty
ti žemutinio Aleksoto trobesiai 
ties Veiverių plentu.

Galima pažinti katedrą, Vy
tauto bažnyčią, Rotušės bokš
tą ir kitus bažnyčių bei viešų
jų įstaigų rumus. Kairėje pu
sėje Vilniaus gatvės matyti ne
dideli trobesiai, kurių eilės pa
baigtos piešinyje nematyti. Vi
sa piešinio panorama padaryta 
lyg nuo dabartinio Ąžuolų kal
no (meno mokyklos), kurio 
apačioje Lukšo, Seimo, Jab
lonskio ir Mapų gatvių rajone 
parodyta vien daržai ir tvoros. 
Vienintelis medžio trobesys ta
me plote stovėjęs toje vietoje, 
kur nūn yra Seimo rūmai.

Tokia tatai buvusi senojo 
miesto kraštutinio rajono iš
vaizda prieš šimtą metų. Tam 
vaizdui papildyti ir detaliau se
nojo miesto planą su dabarti
niu planu palyginti nemažai pa
deda esąs Kauno miesto muzie
juje ranka pieštas senojo mies
to planas. Planą piešė Jėzuitų 
kolegijos 5-os ir 6-os klasių 
mokiniai. Užrašai lenkų kalba.

Pažymėtas 1821 m. ir apima 
plotą nuo Nemuno ir Neries 
santako iki Panevėžio Eljaševo 
(buv. šaltkalvių) gatvių imti
nai.

Plane, parodyti nųdieniai pi- 
I lies griuvėsiai, tik ne su vienu, 

bet su dviem bokštais (n'tras 
bokštas nūn 
Viduryje pilies 
sakai pamatų 
ėjusio išilgai 
žuvų rinkoje,

■ gatvės, pažymėti kažkokie griu
vėsiai (Kampinio bokšto?). Alek 
sote nepažymėta nė vieno tro
besio, bėra tik užrašas: “gory

i zarosli’.
Kun. Ant. Alekna savo kny

goje “Žemaičių vyskupas Mo
tiejus Valančius” šiaip mini 
tuolaikinį Kauną: “Kaunas ta
pęs 1842 m. guberniniu miestu 
naujos Kauno gubernijos, ėmė 
plėstis. Naujoje miesto dalyje 
reikalinga buvo bažnyčia, ją 
buvo nutarta pastatyti vienoje 
miesto aikščių... Tam tikra ko
misija surado piečių — panai
kintas 1846 m. kapines, kur da
bar miesto sodas (ir V. Teatro 
rūmai V. B.). Buvo nutarta 
pirkti dar gretimuosius piečius 
ir toje vietoje pastatyti kated
rą ir namus vyskupui, konsis
torijai, kapitulai seminarijai. 
Visam tam darbui buvo išdirbti 
planai”.

Del stokos lėšų tas sumany
mas nebuvo įvykdytas. Gi 1864. 
vyskupas Valančius noroms ne- 
noroms turėjo sutikti priversti
nai (iš rusų valdžios pusės) 
perkelti žemaičių vyskupystės 
sostinės į Kauną. Tada ber
nardinų vienuolyno trobesiai i 
buvo atiduoti d v. seminarijai ir 
kurijai. Buv. bernardinų baž
nyčia liko paversta parapijine 
(šv. Trejybės) bažnyčia. Baž
nyčia panaikinto augustinų vie
nuolyno buvo paversta katedra 
(nūn Bazilika). (Bus daugiau).

Phone Central 5999 
Re8. Lavvndale 6707

Richard J. Zavertnik
ADVOKA-TAS
12.7 N. Doarbdrn St.

Room 805 Chicago

V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
trauki ame 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam j namus. 
Musų kainos 

\ priein amus. 
I Darbo g e r u- 

užtikrin
tas ■— kviečiame atsilankyt. 

4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ 1

Piano ir Chro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 
su patentuo
tais svičiais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile į kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufactųring Co.
. 1509 Milwaukee Avė., Chicago, Iii,

Garsinkitės Naujienose

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

nebeegzistuoja), 
pažymėti pėd- 
vieno trobesio, 
Neries kranto, 
arčiau Jonavos

PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI Į L1E 
TUVA IR KITAS EUROPOS ŠAUS 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar!
Trys tūkstančiai žmonių šį metą gaus Kalėdoms 
čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių.

Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar daugiau tarpe lapkričio 15, 1927 ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

■ mVl&ORATI«G
B.ocjdron £ONvAttsc*NTS ■

RtmtSHlNG
■ OOOD fOtl THC HOl’tt f 
K 5OVTH »■»< »•«»*’>» “■ į

CH<ęAGOJi>uf.

<vo*w wu>,ctiXM

Del žindamų moti^ 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be z

MALT TDNICO
e arba

Extra Pale Alaus
Jis* yra rekomen
duojamas per

Dr.B.NIcNichoIas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

- FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

/Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

PHONE VIRGINIA 1050

BRIGHTON
Coal & Building Moteriai Co.

3701 S. Maplewood Avė.
“No order tu large ,for our eųuip 

meni: None tuo smajl for our ap 
preciation".

irTURtrtg.BETTER
4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St

rai^Bin
Tokios Pigios Kainos

Latayette 3171 
M.KEZAS. Vedėjas

( anai 6982 
J. NAKROŠIS, Vedėjas

12.50
12.00
10.25

16.95
16.45

$11.50
. 7.75

8.25
8.00

Jos kalba pačios už save, šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kainų. 
Todėl telefonuokit dėl savo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS

Lump and Egg 
r Mine Run ........

ORIENT FRANKL1N COUNTY 
Lump ...............-......................
Egg and Nut .............................

SOI<VAY COKE
Range .........................................
Nut ................ .............................
No. 2 Nut .................................

ANTRACITE
Range ........  -..........
Chesnut .........................-............

South West Trust & Savings Bank 
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago 

Lafayette 1708—09—10

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbinėjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoaiui. čia vi
suomet rasite didelj pasirinki
mą, kaip gatavų setų taip ir 
dėl užsisakimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro. Saugiai pailginę 
prekių rūšis ir jų žemas ap- 
kainavimus busite tikri, kad 
Peoples Furniture Co. Krautu
vės yra geriausia vieta pirkti 
seklyčiai setus ir visas kitas na
mų reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS’SUTEIKIAME VISIEMS



1\H. Boulevard 0537

Į)K. MARYA

nuo
1707 W. 47th St.

i 12 dieną, nuo 
Nedėtomis nuo 
po pietų

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš- 
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolalin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveik s 1 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrabus, poki 
liūs ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

(’hieago, UI.
:♦> <♦:

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Ekktrikinis Gydymas;

Treatmentai visokių ligų, ruma- ! 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir ' 

j taip toliaus. su elektriniais prie I 
taisais tik ką dabar naujai Įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 

J išrastais pagerinimais.
Mineralinės, sulferinėa vanos 

' duoda didžiausią kraujo cirkuliu- 
. ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
| visokių ligų.
i Moterų Skyri s atdaras Utar-
■ lunkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A, F. GZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną, ir naktį 
f’hone Boulcvard 4552

JUSU AKYS

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
I.IETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

Š A L ČIAI
Liuosi 

Viduriai

Sustabdo šaltį į vieną dieną
HILL’S atlieka keturius reikalingus daik
tus sykiu —- greitai, galutinai. Saugu
mas reikalauja nieko kito tik HILL’S. 
Raudona dčžė. 30c. Visose aptiekose.

HILL’S
Crnri • Bromide • OaMaa

Karo mergeles.
Vieną kartą man mergeles 
Sako: “Ponas Kapitone, 
Padarykit mums malonę, — 
Pamokinkite mus šaudyt. 
Atsibodo vyrai gaudyt 
Su fokstrotais, čerlestonais, 
Kojinėms, trumpais sijo

nais: —
Jie prie visko jau priprato.
Nors puikiausias kojas ma

to, —
Jiem jausmu jau nebsu kelsi, 
Nors ir dar aukščiau pakelsi. 
Nesuprantama, kas daros!

j
Tiesa? žada Luti karas?
Kaip čia mum sukonibinuč- 

ti,
(ial kur prašymą paduoti, 
Kad ir musų neužmirštų 
Ir pul an kuriu paskirtų? 
Sigarus rūkyt jau mokam, 
Noro užsitraukt nestoka: 
Bukom drūtą ir laibuti, 
Ilgą, smailą ir trumputi.

Durtuvus valyt mokėsim, 
Pentinus uždėt galėsim 
Ir ant žirgo už gusarą 
Juosim daug geriau j karą, 
Kad kelnaites žedna viena 
Mes nešiojam nenau j ie

na*,
Mus pakaušiai nupešioti 
Ir plaukų nereiks šukuoti.

Kodėl vyrai mus valstybės, 
Del kariuomenės didybes, 
Skaitlingumo jos ir labo 
Nesurado tokio štabo,
Kurs galėti! pradžia duoti — 
Moteris mobilizuoti ?
Tenai mokytų mus šaudyt, 
Joti, durti, priešą gaudyt.
Armijos mus škaitlingumas 
Greit, kaip.matote pakiltų.. 
O koks butų dar smagu

mas —
Jeigu mus mobilizuotų”.

'Leko čia užsimąstyti. .
Ką galėjau atsakyti, 
Matant liek tėvynei labo? 
Pasiunčiau aš jas j štabą.

— [“S—va”]

Galvosūkis
Tikrai yra gerai tiems žmo

nėms, kurie rūpinasi vien tik 
savim, o dėl kitų jiems galva 
neskauda. Bet man tai viso
kie galvosūkiai daėdė lig gy
vo kaulo. Ir štai vėl turiu nau
ją triubeli, nes nežinau, kaip 
ir kokiu bildu aš galėčiau pa
gerint aplinkybes Chicagos po
nioms? Dalykas štai kame: 
vienos ponios gyvena apie 79, 
kitos ant Bridgžporto, trečios 
kur kitur ir jos neturi pato
gios’ vietos, kur butų galima 
suėjus pasišokt ar bankietą 
pakelt. Todėl jos priverstos 
yra rinktis paprastose vieto
se, kaip tai: Morrisono arba 
Stevenso viešbučiuose. Ir ga
na toli važiuot. Jeigu nenori 
važiuot automobiliniu, tai pri
sieina važiuot strytkariu su 
paprasta ip žmonėmis. Ar tai 
ne gėda musų ponioms? Ar 
mes, lietuviai, negalėtume pa
sistatyt patogesnėj vietoj ir 
geresni viešbutį, negu Morris
ono ar Stevenso? šiur, kad 
jes. Reikia tik suorganizuot 
visas aristokratiškai susipra
tusias ponias, o jos užkaman- 
duos savo ponus ir viskas klo
sis pagal norą.

Aš irgi įau galvoj planą tu
riu, kokį viešbutį statyt ir kur. 
Vieta parankiausia tarp Bridž- 
porto ir 79, nes tuomet nerei
kės gatvekariais trankytis. Bus 
paranku pėsčiom ateit. Vieš
butis turėtų būt iš lauko pu
sės labai dailus, kad papras
tos darbininkės moters nedrį
stų eiti į vidų, o iš vidaus ir 
pačiam viduj, ypatingai valgo
mame kambary, turi būt vi
si rakandai ir prie valgio rei
kalingi daiktai turi būt Kini

joj dirbti, šokių svetainė turi 
būt graži ir aplink sienose 
privalo būt prikalta likučių, kad 
kiekviena galėtų atsivesti šiu- 
niuką ir jį prisirišti. Taipgi 
prie kiekvieno šuniuko turi 
būt pastatyta po juodveidę, kad 
poniai išėjus šokti šuniukas 
nepradėtų staugti. Taipgi Imi 
bųt juodveidis iš lauko pusės, 
kad ne Įsi leist jokio žmogaus 
iš Maršfild ai* iš kito kokio 
didelio štoro, nes kariais įėjęs 
jis gali atimti neišmokėtą ko
lą, kuris buvo paimtas ant “pei- 
mentb”.

Taigi čU aš iš anksto pa
duodu visą planą, norėdamas 
pasigerint savo tautos po
nioms. Nors aš nearistokratas, 
bet. esu didelis jų rėmėjas. O 
rėmėjas dėl to, kad nepranyk
tų lietuviška aristokratija. 
Kiekviena tauta juk turi po
nų ir ubagų, taigi ir musų tau
telei, nors ir mažiukei, yra 
taipgi reikalingi ponai, ne 
liek ponai, kiek ponios. To
dėl mes jas privalom gerbti 
jau vien dėl to, kad mažai jų 
turime.

Tiesa, aš pažįstu Chicagoj 
keletą ponių, su kuriomis Lie
tuvoj šokdavau dvaro kume
čio stuboj taip, kad net pele
nai/ dulkėdavo, šiandie jau 
Morrisono viešbutis joms per 
prastas ir prisieis, kaip sa
kiau, naujas viešbutis ^tatyt.

— Pustapėdis.

Barbarizmas.
(Feljetonas)

Musų civilizuotoj Amerikoj 
yra įsigyvenęs labai necivili
zuotas paprotys. Kalbu aš apie 
Padėkavonės Dieną, kuomet 
vargšams kalakutams spran
dai yra sukami.

Tai barbarizmas. Beširdžiai 
žmonės laukia tos dienos su ne
kantrumu, su žvėrišku žiauru
mu ; galąsdami dantis (kurie 
juos turi) jie puola ant vargšo 
kalakuto, nudrasko jam kaili
nius; sukapoja, išaižo jo vidu
rinę sistemą; visą jo kūną pa
dalina į kavalkus, nelyginant, 
kaip kun. Smithas kad su sa
vo ga<3padine padarė. Paskui 
visus tuos mėsos šmotus jie 
sumeta į katilą ay kokį kitą 
puodą ir, atsukę gesą ant “first 
digree”, svilina, kaip velnias 
dūšią pragare.

Po to prasideda išvirinto ka
lakuto naikinimas. Iš kalakuto 
nieko nebelieka, — nei žymės.

Ar tai ne barbarizmas?
Beje, dėl kalakuto tą dieną 

ir kitiems paukščiams nukentė
ti tenka. Viskas daroma kala
kutų vardu...

Padėkavonės diena... taip, kai 
kam padėkavonės, tik ne kala
kutams. Kalakutams turi net 
ašaros riedėti, kuomet jie mato, 
kaip ant jų galvų peiliai • yra 
galandami. Kalakutai gali ačiū 
pasakyti tiems darbininkams, 
kurie neturi pinigų. Tie darbi
ninkai kalakutus palieka ramy
bėj. Gvaizdikas.

Šiupinys
[T.] Rudens laikas — tik

ra bėda, net ir*pasakot man 
gėda: kai prakiura lietus ly
ti, vėjas švilpaut ir pustyti, 
tai iš pikto nuobodumo hunu 
linksmas ir dėl kūmo, jei į 
gryčią atreplena ir susmunka 
į uslaną. Mano kūmas, reikia 
tarti, valgo duoną gana arti: 
jo namai ties mano kluonu ir 
jei tas ir nemalonu, bet vis 
tiek — kaimynas yra. Ir ne
rasite jus vyro, kurs už jį bu
tų geresnis ir kompanijoj links
mesnis. žmogus jis jau ne per 
jaunas ir rugpiutyj kailius 
matinas, o jei šalta būna žie
ma, nosies nekiša į kiemą, per 
dienas ant pečiaus riogso ir 
akimis tiktai spokso. Yr pas

NAUJIENOJ ętucago, UI.
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mano tą kaimyną gana dide
lė šeimyną: trys sūriai Kau
ne kareiviui, keturi svetur iš
eiviai, o šeši maži pipirai, vis 
dar busimieji vyrai, gryčioj 
uoliai duoną kramto.. Reikia 
kūnini mano žeVito turi duk
terį dar ‘ vieną,' skaisčiai- gra
žiąją Aleną. Aš namuose tik
tai visnas, tojįel liūdžiu vis 
per dienas, apsivesti vis gal
voju, bet mergos nesudaboju! 
Pasiimčiau sau mokytą, bet 
bijau — mylės ji kitą; pasi
imčiau iš miestelio, bet ten 
išvestos iš kelio: be plaukų ir 
andarokų aš mylėt mergų ne
moku; vesčiau seną ir turtin
gą, bet ji bus neišmintinga, 
darbo gryčioj nedabos ir tur
tais savais rugos; apsivesčiau 
gal siuvėją, bei jos gaudo tik
tai vėją, Į ponystę greit pa
kyla, kad nors kojines ir dy
la; prastos mergos ir netin
ka - joms tai bėdos vis iš
tinka: apsivesti nesuspėsi — 
tuojau krikštyti turėsi.. O jau 
vešli tai man laikas, jau ne 
jaunas esu vaikas, jau plau
kai galvoje smunka, kūnas po 
truputi tunka, ūsai greit pra
dės jau žilti, kupra dar ga
lės pakilti.. Tai pasaulis mu
sų mamas! Liksiu aš jau se
nas bernas! Visą svietą važi
nėjau, o žmonos nenužiurė- 
įau.. Tik'ir yr’ pasauly vie
na — tai kaimyniška Alena. 
Ji mergaitė kaip aguona: stro
piai saugo savo stoną; darb
šti, linksma, išmintinga ir ne 
taip jau neturtinga.

Štivas.

M* j J. I I Ifci I,w..wi ■-r

malkų kirtėjas tarvapoli&a pat s 
sau galvon pataiko.

Busintis astronomas

Kaip tu manai, vyreli, 
kuo musų ' Jonukas bus moks
lus baigęs?

— Aš manau, jog* jis bus 
astronomas.

— Kodėl gi taip, vyreli?
— Kadangi jis dar trečioj 

klesoj tebėra, bet jau atmin
tinai žino visas kino žvaigž
des.

Vesis
Kazys: Kodėl, tu, Jonai, ne

si ved i ?
Jonas: Vesiuos. Rytoj žada 

tėvas, bilietą dėl vedybų iš
duot.

Progresuoja

kas Jonienės

gruod. IS.Ž'J

Pasivėlino

PADAUŽŲ FILOZOFI.IA 
RUGIAPIUTĖ

Lietuviškas bagočius 
spaustuvėje

— Ponas direktoriau, ką 
tamsta turi iš senų vizitinių 
kortelių ?

— Taip, yra ten cėla krū
va. Bet jau perdaug atsiduo
da lovonu, mat tai yra senai 
mirusių musų spaustuvės as
menų kortelės.

— Tai niekis. Tamsta man 
išrink iš tos krūvos už kokius 
tris dešimts litų kortelių pa
čių didžiųjų grafų ir kuni
gaikščių, o aš namie jas iš
mėtysiu ant stalų ir visi ma
nys, jog tai mano pažįstami.

Tarp valdininkų

Ar tu turi kokį nors va
karinį darbą?

O taip, įsitaisiau radio.

kyla aukštyn. Neše- 
jis obuolius vaginėjo,

Kunigas. Vargše, 
turi gailėtis dėl savo 
limo.

Limsta 
nusikab

Tai

sūnum?
— Jis 

nai dar 
o dabar
šiku gaują įr traukinius plė 
šia.

tu
rėjau tai padaryti dar prieš 
20 metų, kada buvau jauna ir 
graži.

LIETUVA TURI APYVARTOJ 
127 MILIONUS LITU

Siunčiant saviškiams DOVANAS Lietuvon jus. 
suteiksite jiems daug malonumo, vienkart didinant 
LIETU*/ j S VALIUTĄ.

Persiųsdami pinigus Lietuvon pasinaudokit 
musų ŽEMU KURŠU, skubiu ir garantuotu patar
navimu.
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Litų kursas pas mus sekantis: 
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Ūkininką Baltrų užklupo ru- 
giapiute kaitra privarė ru
gius anksčiau, nekaip , tikėjo
si. Reikia paskubint susitart 
su kaimynais de] talkos. Ne 
tik susitart ar kirs susidėję, 
kiek dėl dienos, kada pradės 
ir pas ką pradės —r juk tiek 
metų susidėję dirbdavo, tai ir 
šiemet taip pat bus.

Žengia Tupčius iš kiemo, nor 
sukt pas kaimyną Kerą. Tik 
žmona šaukia:

— Baltrau, grįžki! Su Ka
ziu negalima.

—- Kodėl?
— Žinai, jis apšauktas be

dieviu, 0 su tokiais dabar ne
galima.

Baltrus pasikasė pakaušį:
Tiesa! Tai eisiu pas Vil- 

meri.
Tas pėtnyčių nelaiko! 

Geriau su Pataikium dėkis, 
tai niekas nebars.

Eik jau! Anais metais 
kiritko vietoj piemenį atsiun
tė, tik painiojosi, kitiems dar
bą trukdė.

Tai su kuo dėtis?
— Taigi su kuo?
Su niekuo nesidėjo. O ru

giai buvo ankstybi, tai pa
tiems vieniems besikuičiant 
gerokai nubyrėjo.

Tai tau ir po derliaus! 
dūsavo Tupčius. — Tegu 

jas, tas ponų pašalėžlibas!
Akis.

Senutės pasaka

— Ne, Zose! Tokių vyrų, 
kaip seniau buvo, dabar ne
bėr. Tėvas turkų kare pagro
bė savo rankom šešias sun
kiąsias armotas, o paskui per. 
likusį gy vėmimą namie lopė 
kojines, kai aš jam liepdavau, į 
ir vaikščiojo/ du kart per sa
vaitę su krepšiu į turgų.

Spiritizmo seansas* . I
- - _____

— Tamstos vyro dūšia tuoj 
pribus. Ką aš turiu jos pa
klausti ?

Užgipnotizuota našlė: Tam
sta paklausk, kur jis paslėpė 
lombardo kvitus, nes aš ne
galiu atgauti sidabrinių šauk
štų ir gali jie pražūt.

Taip esti

— Pavyzdingas dalykas. Pir
šlybų biuro vedėjas vakar pats 
apsiženijo.

— Kas do pavyzdys, jei

$10.40
. 30.60
. 70.75
101.00
201.50

siunčiat, tuo pigiau mokat.

50
100
300
700

1000
2000

Kuo didesnę
Taipgi siunčiame Amerikos Doleriais.
Telegrafines perlaidas išmokame Lietuvoje nuo

3 iki 6 dienų.
Draft-čekius išmokame nuo 14 iki 16 dienų;

paprastas perlaidas nuo 16 iki 20 dienų..

sumą

Universal State
Bank

3252 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Pirmas Pasirinkimas
Beveik 2 Prieš 1

Daugiau išparduodama negu kiti “Six” tokia ar panašiomis kainomis. Be
veik 2 prieš 1. Essex karas parsiduoda beveik pats per save, nes jis pir- 
miltinis išsirenkamas ir publikos įvertinamas.
Vienok ir tos didelės išpardavimo skaitlinės dar neišreiškia pilnos ver
tės. Dar nėra įtraukta į rekordus, kad reikalavimas Essek yra toks di
delis, kad kiti pirkėjai gauna pirkti kitus karus, nes nespėjama šių iš
dirbti.

įregistruotas jo didelis veikimas, patogumas kuris 
Essex.

6 Cilinderių Vienodumas ir Smarkumas — 
Aukšto Spaudimo Jėgą ir Veikimas — Di
dumas ir Ruimingunias — Nuolatinis Va-’ 
žinėjimas — 50 Mylių į Valandą Per Visą 
dieną — o jei norima ir dar greičiau — Va
žiavimas Lengvas Taip Kaip Skridimas — 
Ekonomija Kainoje Su Operavimu Ir Už
laikymu.
5 ' i

iuri vienatinį tokį veikimą, nes Essex Super-Six 
yra padarytas. Ir kiekviena dalis ir motoras yra 
padaryti, kad balansuotųsi su kitomis dalimis.

Į šitą pirmenybę yra 
priklauso vien tik dėl

Essex Super-Six
2-pass. Speedabout >700
4-pass. Speedster - - 835
Coach...........................735
Coupe...........................735
Sėdau...........................835

A *1 prices f. o. b. Detroit, 
A ’uj war ta*

Jis 
tam 

. taip

ES SEX Super-Sijc
Essex Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigrn Avė.


